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Informacje bieżące
Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie
ul. Kobierzyńska 98/68, 30-382 Kraków
tel.: (12) 264 25 53
faks: (12) 264 25 09
e-mail: biuro@oia.krakow.pl

Nr konta: 36 1020 2892 0000 5702 0016 1745
Biuro w Krakowie czynne:
w poniedziałki i czwartki od 9.00 do 17.00
we wtorki, środy i piątki od 9.00 do 15.30
Używając kodu dostępu do lokalu OIA w Krakowie, należy wybrać na klawiaturze
domofonu 68, nacisnąć przycisk „klucz” i wpisać kod 7447

Prezes
mgr farm. Barbara Jękot pełni dyżury:
w poniedziałki od 10.00 do 16.45
w czwartki od 12.00 do 16.45
w piątki od 10.00 do 12.00

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
mgr farm. Barbara Zakrzewska pełni dyżur:
we wtorki od 10.00 do 12.00

Radca prawny OIA
mgr Janusz Brol pełni dyżur:
w poniedziałki od 14.00 do 16.45

Wysokość składek członkowskich OIA
członkowie Izby (w tym pracujący emeryci i renciści): 40 zł
emeryci i renciści kończący wykonywanie zawodu z racji przejścia na emeryturę
lub rentę są zwolnieni z płacenia składek po złożeniu oświadczenia w biurze OIA
Zgodnie z powyższą informacją zwracamy uwagę, że tylko po zgłoszeniu w Izbie
faktu przejścia na emeryturę lub rentę i zaprzestania w związku z tym wykonywania zawodu członek Izby może skorzystać ze zwolnienia ze składek. Izba nie ma
możliwości pozyskania takiej informacji z innych źródeł i do momentu zgłoszenia
przez Państwa zaprzestania wykonywania zawodu w związku z przejściem na
emeryturę lub rentę składka jest naliczana, a część należnej składki ustalonej przez
Krajowy Zjazd Aptekarski jest odsyłana do Naczelnej Izby Aptekarskiej w Warszawie.
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Od redakcji

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy!

Z

a nami Zjazd Okręgowej Izby Aptekarskiej, który wybrał władze
samorządu na VII kadencję. Przed nami kolejne bardzo ważne wydarzenie: Krajowy Zjazd Aptekarzy. To od tego, kto zostanie
wybrany, będzie zależeć, jak będą nas postrzegać jako samorząd nowe władze
państwowe. Czy prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej będzie traktowany jako
autentyczny partner do dyskusji o kształcie szeroko pojętej ochrony zdrowia?
W jakim stopniu staną się możliwe zmiany legislacyjne, które zatrzymają tak
bardzo niekorzystny trend dezawuowania naszego zawodu? Czy inicjatywa
faktycznego wprowadzenia opieki farmaceutycznej do aptek okaże się realna?
Czy uda się, by leki wróciły do aptek, o co apeluje Stowarzyszenie Leki
Tylko z Apteki? Czy aptekarz będzie mógł pozostać przedsiębiorcą we własnej aptece, czy zostanie skazany na bycie pracownikiem w sieci? Wiele jest
pytań, a odpowiedzi otrzymamy niezbyt szybko. Ważne jest, by delegaci na
Krajowy Zjazd Aptekarzy wybrali mądrze.
Gratuluję wyboru nowym władzom Okręgowej Izby Aptekarskiej i życzę zapału do pracy, wspaniałych pomysłów i ich realizacji z pożytkiem dla
całego naszego środowiska aptekarskiego. Doskonale zdaję sobie sprawę
z realiów – praca w samorządzie będzie coraz trudniejsza i będzie wymagać
olbrzymiego zaangażowania w wypełnianie ustawowych i pozaustawowych
zadań wyznaczonych przez Zjazd. Jednak wymiana pokoleniowa, jaka nastąpiła wśród delegatów, niewątpliwie wniesie wiele pozytywnych zmian w działalności organów korporacji.
W tym numerze szczególnie polecam działy:
Aktualności – sprawozdanie Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie z działalności w VI kadencji;
Opieka farmaceutyczna – omówienie żywienia w chorobie migrenowej;
Organizacje aptekarskie – przybliżenie historii Towarzystwa Domu Farmaceutów;
Apteka szpitalna – tekst na temat prawnych możliwości wprowadzenia
opieki farmaceutycznej w szpitalu.
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Od redakcji
Wszystkim koleżankom i kolegom życzę zdrowych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym
2016 roku.
R 
E R-D

W ten piękny czas Świąt Bożego Narodzenia
oraz Nowego Roku
składamy wszystkim farmaceutkom i farmaceutom
najlepsze życzenia – zdrowia, radości, pomyślności,
a także realizacji planów zawodowych i osobistych
oraz spełnienia najskrytszych marzeń!
OkręgOwa rada aptekarska
Oraz pracOwnicy Biura OkręgOwej izBy
aptekarskiej w krakOwie
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Wystąpienie Prezesa
Okręgowej Rady
Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbary Jękot
na Sprawozdawczo-Wyborczym Zjeździe OIA
w Krakowie w dniach 27–29 listopada
2015 roku w Targanicach
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!
Mijają cztery lata od chwili, gdy Zjazd – najwyższa władza korporacji
farmaceutów – powierzył mi funkcję Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej
w Krakowie. Przez te lata miałam zaszczyt reprezentowania ponad trzytysięcznej grupy farmaceutów, członków Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.
Początek kadencji zbiegł się z wejściem w życie ustawy refundacyjnej1.
Dla aptek to podpisywanie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na
realizację recept refundowanych. Podpisywanie zaczęło się 20 grudnia 2011
roku, a liczba umów dla oddziału małopolskiego wyniosła 1254. Z dumą mogę
powiedzieć, że dzięki precyzyjnym informacjom i mojej codziennej obecności
w siedzibie NFZ proces podpisywania umów w naszym województwie przebiegał niezwykle sprawnie i zakończył się jako jeden z pierwszych w kraju.
Spotkania z Dyrekcją Krakowskiego Oddziału NFZ odbywały się systematycznie i dotyczyły problemów związanych z realizacją recept lekarskich.
Przekazywaliśmy pytania i wątpliwości, które zgłaszaliście nam Państwo
zarówno na zebraniach kwartalnych, jak i e-mailowo czy telefonicznie. Ustalenia poczynione podczas tych spotkań i interpretacje przepisów umieszczaliśmy na stronie internetowej naszej Izby. Mam nadzieję, że były i są dla
Państwa pomocą w codziennej pracy.
Jako ORA byliśmy zapraszani na posiedzenia Rady Oddziału NFZ. Nasz
udział nie ograniczał się do wysłuchiwania sprawozdań z wykonanych zadań
NFZ. Zgłaszaliśmy też uwagi do przeprowadzanych w aptekach kontroli, prze1

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 345).
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kazywania sprawozdań refundacyjnych czy braku możliwości korekty mimo
otwartego okresu rozliczeniowego. Informowaliśmy na bieżąco o problemach
i trudnościach związanych z funkcjonowaniem portalu NFZ. Zgodnie z naszą
sugestią ostatnio opracowano „Przewodnik dla aptek i punktów aptecznych
w zakresie rozliczeń refundacji aptecznej. Katalog błędów”, który ma pomóc
w poprawianiu wysłanych błędnych zestawień refundacyjnych.
Wysoko oceniamy współpracę z Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym mgr. farm. Józefem Łosiem. Pomimo istniejących w niektórych
obszarach rozbieżności w najważniejszych sprawach zawsze udawało nam
się uzgodnić stanowisko satysfakcjonujące obie strony. Bardzo ważna dla
nas była obecność Pana Inspektora na kwartalnych zebraniach kierowników
aptek. Dawało to możliwość uzyskania wyczerpujących odpowiedzi na zadawane przez Państwa pytania. Na spotkaniach Inspektor przekazywał informacje o pojawiających się w aptekach uchybieniach i brakach formalnych
zauważanych podczas kontroli.
Jak wszyscy Państwo się orientujecie, skutkiem wprowadzenia ustawy
refundacyjnej były zarówno olbrzymie straty aptek związane z przecenami
leków, jak i narastające zjawisko braków leków ratujących życie. Głównym powodem braków były nadmierny eksport tych leków przy praktyce
tzw. odwróconego łańcucha, a także polityka dystrybucji prowadzona przez
hurtownie farmaceutyczne dyskryminująca małe apteki. Problemy aptekarzy
z naszego województwa z zakupem i dostępnością określonej grupy leków
przedstawialiśmy na spotkaniach z Wojewodą Małopolskim, Dyrektorem
Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej Rady Miasta
Krakowa. Informowaliśmy o nich także przedstawicieli naszego województwa w Sejmie i Senacie.
Problem zaopatrzenia w leki został zauważony przez posłów, a rezultatem tego była nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne obowiązująca
od 12 lipca 2015 roku2. Zakłada ona większą kontrolę nad eksportem leków
ratujących życie. Niewątpliwie nasza aktywność w prezentowaniu problemu
z zaopatrzeniem była ważnym wkładem w tę nowelizację.
Szybka reakcja i spotkania z posłami na Sejm pozwoliły na wycofanie zapisu w Prawie farmaceutycznym o karze 50 tys. złotych nakładanej na apteki,
które nie prowadziłyby dyżurów w porze nocnej i w święta. W Polsce apteki
jako jedyne podmioty w systemie ochrony zdrowia zobowiązane są do peł2

8

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 788).
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nienia dyżurów, za które nie otrzymują wynagrodzenia z budżetu państwa.
Teraz jeszcze chciano nam wprowadzić kary finansowe. Jako ciekawostkę
można dodać, że miało się to stać przy okazji nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym3.
Problem obowiązku bezpłatnych dyżurów wielokrotnie przedstawialiśmy posłom z naszego województwa. Rezultatem tych działań były dwie
interpelacje poselskie skierowane do Ministra Zdrowia.
Ściśle współpracowaliśmy z władzami Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpraca przebiegała na
kilku płaszczyznach. Odbyliśmy szereg spotkań poświęconych podniesieniu
jakości kształcenia. Skupiliśmy się głównie na fachowym poziomie praktyk
wakacyjnych i półrocznych praktyk odbywanych w aptekach po ukończeniu
studiów. Wydawaliśmy opinie osobom proponowanym jako opiekunowie
praktyk. Zaproponowaliśmy weryfikację opiekunów stażystów, by wyeliminować z procesu dydaktycznego te apteki i opiekunów, którzy nie realizują
przewidzianych planem programów. Rezultatem rozmów prowadzonych
z władzami wydziału było wprowadzenie w 2014 roku stałych zajęć fakultatywnych dla studentów drugiego roku przybliżających pracę w aptekach
ogólnodostępnych i szpitalnych. Wykłady prowadzą aptekarze praktycy.
Współpracowaliśmy z kierownikiem Studium Kształcenia Podyplomowego w sprawach szkoleń ciągłych, w tym szkoleń e-learningowych umieszczanych w portalach e-duk@cja i e-farmacja. Uczestniczyliśmy w pracach
komisji kwalifikacyjnych na specjalizacje.
Kontynuowaliśmy działania poprzedników, którzy podjęli decyzję o uruchomieniu pierwszych w Polsce portali edukacyjnych dla farmaceutów
e-duk@cja i e-farmacja. Udało się je rozwinąć i jeszcze szerzej spopularyzować w Polsce. Przystosowaliśmy je również do odbioru na urządzeniach
mobilnych. Obecnie liczba zarejestrowanych użytkowników e-duk@cji to ponad 23 tys. farmaceutów z całej Polski, z czego ponad 20,3 tys. to uczestnicy
aktywni. Z kolei liczba wszystkich użytkowników w systemie e-farmacja to
ponad 10,8 tys., z czego 5,8 tys. jest aktywnych. Dzięki kursom w portalach
internetowych członkowie małopolskiej Izby uzyskali w okresie całej kadencji ponad 14,6 tys. certyfikatów.
Nasi prawnicy uporządkowali zapisy dotyczące prawa własności o charakterze względnym i bezwzględnym OIA do obu portali oraz nadzorowali
wykonanie formalnej cesji praw do domeny e-farmacja. Podpisaliśmy też
3

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1045).
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z poszczególnymi izbami umowy o korzystaniu z portalu e-duk@cja gwarantujące zwrot kosztów certyfikatów.
Mimo zmniejszonej dotacji z Naczelnej Izby Aptekarskiej utrzymaliśmy
dynamikę w udostępnianiu kursów dzięki pozyskaniu sponsorów. W latach
2012–2015 w portalu e-duk@cja pojawiły się 22 nowe kursy na punkty twarde
i 6 sympozjów na punkty miękkie. Wprowadziliśmy zasadę częstszej rotacji
kursów, tak by nie pozostawały na platformach dłużej niż 3 lata. Gwarantuje
to ich aktualność. W portalu e-farmacja umieściliśmy obok kursów zamkniętych 7 sympozjów ogólnodostępnych, z czego 3 przeznaczone dla farmaceutów szpitalnych.
Pozostaje mieć nadzieję, że nowy Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
uzna za właściwe, by dalej dotować e-duk@cję w wysokości z poprzednich
kadencji. Wszak dzięki naszemu portalowi większość farmaceutów ma możliwość ustawowego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a do pomocy
w realizacji tego obowiązku ustawa obliguje organy samorządu.
Obok szkoleń internetowych organizowaliśmy szereg konferencji i posiedzeń naukowych stacjonarnych, zarówno dotyczących spraw naukowych,
jak i służących przybliżeniu i interpretacji wchodzącego prawa. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też kursy o charakterze warsztatowym. Warto
przypomnieć, że obok organizacji szkoleń Komisja Naukowo-Szkoleniowa
przygotowała dokument dotyczący zasad przyznawania punktów edukacyjnych. Na jego podstawie ORA zatwierdza punkty edukacyjne uzyskane
w sytuacjach innych niż na kursach, które to sytuacje przewidziane są w rozporządzeniu Ministra Zdrowia4.
W obecnej kadencji poszerzyliśmy współpracę z Krakowskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz Ogólnopolską Sekcją
Opieki Farmaceutycznej PTFarm poprzez wspólne działania w organizowaniu konferencji, szkoleń czy posiedzeń naukowych na punkty twarde
i miękkie. Do najważniejszych należy zaliczyć współorganizowanie 19. Międzynarodowego Medycznego Kongresu Esperanckiego połączonego z I Europejskim Kongresem Biomedycznym w Budapeszcie, III Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Prowadzenie opieki farmaceutycznej”
w Przegorzałach oraz kursu „Zafałszowane leki i wyroby medyczne”.
Wszystkie te przedsięwzięcia edukacyjne pozwalały na podnoszenie
kwalifikacji zawodowych farmaceutów i uzyskiwanie przez nich punktów
w ramach kształcenia ustawicznego. W ciągu mijającej kadencji zorganizo4

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 132,
poz. 1238 ze zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 403).
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waliśmy lub współorganizowaliśmy 56 konferencji naukowo-szkoleniowych
i posiedzeń naukowych dla aptekarzy z aptek ogólnodostępnych oraz 14 przeznaczonych dla kierowników aptek szpitalnych.
Współpracowaliśmy też z młodzieżą studiującą zrzeszoną w Kole Młodej Farmacji. Corocznie byliśmy fundatorem nagrody za najlepszą pracę
magisterską, a przedstawiciele Izby zasiadali w jury Konkursu Prac Magisterskich. Wspieraliśmy finansowo Rajd Farmacji. Byliśmy patronem Kongresu
Młodej Farmacji i Dni Kariery, co podniosło rangę tych przedsięwzięć.
Zgodnie z kierowanymi do nas sugestiami rozszerzyliśmy formy docierania do farmaceutów z bieżącymi informacjami. Najważniejszą drogą szybkiej
informacji jest strona internetowa Izby. Dodaliśmy na niej nowe zakładki, co pomogło uporządkować zamieszczane komunikaty. Kolejną inicjatywą w usprawnianiu kontaktu Izby z jej członkami było dołączenie do Facebooka. Wszystkie
ważne informacje ze strony Izby zamieszczane są również na Facebooku.
Nie zrezygnowaliśmy z kwartalnych zebrań kierowników aptek: odbywały się one w Krakowie, Nowym Sączu, Nowym Targu i Tarnowie. Były
okazją zarówno do przedstawienia zmian prawnych dotyczących aptek, jak
i wyjaśnienia problematycznych spraw. Łączyliśmy je z wykładami pozwalającymi dodatkowo uzyskać punkty edukacyjne.
Realizując wniosek delegatów Zjazdu OIA, powołaliśmy Klub Ratowania Aptek Aptekarzy. Członkowie klubu wspierają się wzajemnie, poszukując
konstruktywnych rozwiązań w celu podniesienia rentowności aptek.
Nieco zmieniliśmy charakter naszego biuletynu informacyjnego „Farmacja Krakowska”. Ograniczyliśmy część historyczną. Oprócz bieżących informacji o działaniach Izby zamieszczamy więcej artykułów pomocnych
w codziennej pracy w aptece w działach: Vademecum kierownika apteki, Co
aptekarz wiedzieć powinien, Apteka szpitalna czy Legislacja. Tu uwzględniliśmy sugestie tych osób, które wolą mieć interpretację przepisów w formie
drukowanej, jaką jest biuletyn.
Co rok Izba powiększała się o nowych adeptów zawodu. W ciągu kadencji
wpłynęło ponad 500 wniosków o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu.
Zmiany wprowadzone przez ustawę refundacyjną uniemożliwiły rozpoczęcie
pracy w aptece w charakterze farmaceuty osobom, które nie mają prawa wykonywania zawodu. Dlatego podjęliśmy wszelkie możliwe działania, by nowi
magistrzy farmacji otrzymywali prawo w jak najkrótszym czasie. Ślubowania
odbywają się możliwie często, by nie blokować absolwentom szansy podjęcia
pracy. Na podkreślenie zasługuje fakt, że dzięki sprawnej pracy biura OIA,
Komisji ds. Stwierdzania Prawa Wykonywania Zawodu i Prezydium jesteśmy
w gronie izb, które najszybciej wydają prawo wykonywania zawodu.
Farmacja Krakowska 4 / 2015
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Podobnie jest w przypadku wydawania rękojmi należytego prowadzenia
apteki kandydatom na stanowisko kierownika apteki. Mimo konieczności
wydania ponad 300 opinii, z czego ponad 100 dla osób starających się o rękojmię po raz pierwszy, wydawaliśmy je w terminie do 14 dni.
W swojej działalności ORA nie pominęła aptek szpitalnych. W sprawozdaniu przewodniczącego Komisji ds. Aptek Szpitalnych znajdują się szczegółowe informacje o szkoleniach, kursach i konferencjach zorganizowanych
dla farmaceutów zatrudnionych w tych aptekach. Ważne było utworzenie na
stronie Izby zakładki „Apteki szpitalne”. Zawiera ona komunikaty dotyczące
aktualnych zmian w prawie i informacje o działalności Komisji oraz materiały prezentowane na konferencjach. Jest też źródłem informacji o wszelkich
wystąpieniach samorządu aptekarskiego w sprawie aptek szpitalnych. Według opinii, jakie do mnie docierają, zakładka jest często odwiedzana przez
aptekarzy „szpitalników” z innych izb w Polsce.
Zmieniające się ustawodawstwo zobligowało nas do działań, które nie
były do tej pory zrealizowane: nadania nowych numerów prawa wykonywania zawodu i wdrożenia procedur ochrony danych osobowych.
W listopadzie tego roku wprowadziliśmy uchwałę Naczelnej Rady Aptekarskiej z 2005 roku5 zobowiązującą izby do ujednolicenia numerów prawa
wykonywania zawodu i nadania nowych numerów wszystkim osobom, którym w przeszłości izba wydała prawa według starych zasad.
Wdrożyliśmy też w całości procedury ochrony danych osobowych
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, do czego obligowała nas
jej nowelizacja z 2004 roku6. Jako jedni z pierwszych w Polsce wprowadziliśmy pełną politykę bezpieczeństwa danych osobowych zarówno w lokalu, jak
i w systemach informatycznych, łącznie z portalami, którymi zarządzamy.
Koszty, jakie się z tym wiązały, a które niestety byliśmy zmuszeni ponieść,
były znaczne, ale uchroniły nas przed ewentualnymi karami, jakie będzie
mógł nakładać Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
Ważnym elementem naszej działalności były opiniowanie projektów aktów prawnych lub zgłaszanie naszych sugestii co do zmian prawa. Tu należy
podkreślić wielką rolę zarówno Komisji ds. Opiniowania Aktów Normatywnych, jak i Komisji ds. Aptek Szpitalnych.
5

6

Uchwała nr IV/35/2005 NRA z 23 lutego 2005 r. w sprawie ujednolicenia systemu numeracji
prawa wykonywania zawodu farmaceuty, http://www.nia.org.pl/news/1669/8/biuletyn-nia-nr-iv72005.html, dostęp: 14.11.2015.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182
z późn. zm.).
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Wprowadziliśmy zmiany kadrowe i organizacyjne w samej Izbie. Pozwoliły one na sprawniejsze funkcjonowanie biura. Codziennie pełni w nim
dyżur któryś z funkcyjnych członków Prezydium. Dzięki temu zawsze jest
osoba decyzyjna uprawniona do podejmowania natychmiastowych działań,
jeżeli takie są potrzebne. Praca biura została wydłużona do 17.00 w dwa dni
w tygodniu.
Izba zapewnia też stałą bezpłatną obsługę prawną dla naszych członków.
Dzięki racjonalnej i rzetelnie prowadzonej działalności administracyjno-finansowej znacząco poprawiła się kondycja finansowa Izby. Osiągnęliśmy
ją przez:
prowadzenie konkursu ofert przy zakupie materiałów i wyposażenia
Izby oraz remoncie i malowaniu lokalu;
rezygnację ze sprzętu wymagającego drogiego serwisu i drogich materiałów eksploatacyjnych;
modernizację sieci telefonicznej stacjonarnej i komórkowej pozwalającą na znaczne oszczędności;
pozyskiwanie sponsorów na każde spotkanie kwartalne kierowników
aptek;
wynajmowanie firmom farmaceutycznym lokalu Izby przy organizowaniu szkoleń i kursów dla aptekarzy.
Dobre wyniki pozwoliły m.in. na udzielenie zapomóg finansowych osobom, które w latach 2012–2015 ukończyły z wynikiem pozytywnym specjalizację na kierunku farmacja apteczna, szpitalna i kliniczna. Warto podkreślić, że
jesteśmy jedyną izbą w Polsce, która w ten sposób honoruje swoich specjalistów.
W 2015 roku podpisaliśmy z firmą Hestia umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla wszystkich naszych członków płacących składki.
W swojej pracy skupiliśmy się na działaniach nie tylko ustawowych, ale
także integrujących środowisko. Poszerzyliśmy też zakres prowadzonej działalności gospodarczej o działalność kulturalną.
Aktywność nasza w zakresie wspomagania integracji była różna. Niekiedy sami byliśmy organizatorami imprez, a czasem jedynie wspieraliśmy je organizacyjnie czy finansowo lub uczestniczyliśmy w imprezach kulturalnych,
sportowych, rekreacyjnych czy towarzyskich z udziałem naszych członków.
Początek roku to już tradycyjnie Koncert Noworoczny Aptekarzy. Od
trzech lat odbywa się w Teatrze im. Juliusza Słowackiego i jest uznawany
przez aptekarzy za ważne wydarzenie kulturalne. Od 2014 roku organizujemy
go samodzielnie.
Członkowie naszej Izby rokrocznie brali udział w zawodach sportowych
organizowanych dla aptekarzy. Najważniejsze to:
Farmacja Krakowska 4 / 2015
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1. Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim organizowane w Karpaczu. Stanowimy jedną z liczniejszych grup, a nasi reprezentanci zawsze plasują się w gronie medalistów. Mamy w tej grupie
najstarszego zawodnika, który świetnie radzi sobie z młodzikami.
2. Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy, w których uczestniczy coraz
więcej naszych załóg. Jedna ostatnio zdobyła tytuł wicemistrzowski.
3. Mistrzostwa Polski Okręgowych Izb Aptekarskich w Piłce Nożnej
Halowej. Nasza reprezentacja jeszcze nie zdobywa medali. Warto
jednak podkreślić, że stworzyła się bardzo liczna drużyna, która systematycznie trenuje w sali wynajmowanej przez naszą Izbę.
Ważnymi imprezami integrującymi były pikniki rodzinne Mixtura z zawodami sportowymi, licznymi grami i występami, będące okazją do świetnej
zabawy i rekreacji. W tym roku piknik miał nową formułę i organizowaliśmy
go wspólnie z firmą Neuca.
Nową inicjatywą był Konkurs Nalewek Własnej Receptury organizowany wspólnie z Okręgową Izbą Lekarską. Dotąd odbyły się trzy jego edycje.
Nie zapominaliśmy o seniorach naszego zawodu. W ciągu kadencji zaprosiliśmy ich na wieczór z Pawłem Orkiszem w restauracji Pub Kuranty,
wspólnie zwiedzaliśmy podziemia krakowskiego Rynku czy dzielnicę Kazimierz. Imprezy kończyły wspólne spotkania przy kawie i ciastku. W tym roku
byliśmy też jednym z organizatorów II Ogólnopolskich Senioraliów w Krakowie. Przez dwa dni udzielaliśmy porad z zakresu opieki farmaceutycznej.
Mierzyliśmy ciśnienie i rozmawialiśmy z mieszkańcami Krakowa na temat
racjonalnego stosowania leków i profilaktyki zdrowotnej. Nasi seniorzy mieli
okazję wysłuchać wykładu dr Jarosława Woronia na temat interakcji pomiędzy lekami i suplementami
Z myślą o nadchodzących obchodach 25-lecia reaktywowania samorządu aptekarskiego ORA w Krakowie podjęła uchwałę o ufundowaniu
sztandaru Izby. Obecnie trwa zbiórka funduszy na ten cel z wolnych datków
członków, a nie z naszych składek. Mam nadzieję, że poświęcenia sztandaru
dokona nasz ustanowiony duszpasterz – o. Krzysztof Niewiadomski.
W związku z zakończeniem VI kadencji chcę podziękować Prezydium,
Radzie, prawnikom i pracownikom biura oraz tym wszystkim, z którymi miałam okazję współpracować przez te lata. Dziękuję za pomoc, konstruktywne
rady, dobrą atmosferę w naszych kontaktach, życzliwość i zrozumienie.
Ogromnie się cieszę, że na swojej drodze miałam okazję spotkać ludzi, którzy swoją wiedzą, doświadczeniem i kompetencjami wspierali mnie
w trudnej, a jednocześnie dającej ogromną satysfakcję działalności w samorządzie aptekarskim. Dziękuję raz jeszcze za zaufanie i przejawy sympatii.
14
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Sprawozdawczo-Wyborczy
Zjazd Delegatów
Okręgowej Izby
Aptekarskiej w Krakowie –
Targanice 2015

W

dniach 27–29 listopada 2015 roku w Targanicach koło
Andrychowa odbył się Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd
Delegatów Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie. Miał
on ocenić działalność ustępujących władz VI kadencji oraz wybrać nowe na
VII kadencję.
Na Zjeździe mieliśmy przyjemność gościć Wiceprezesa Naczelnej Rady
Aptekarskiej dr. n. farm. Marka Jędrzejczaka i Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego mgr. farm. Józefa Łosia.
W piątek 27 listopada 2015 roku Zjazd otworzyła Prezes Okręgowej
Rady Aptekarskiej w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot. Delegaci minutą
ciszy uczcili pamięć farmaceutów, którzy zmarli w minionej kadencji.
Następnie wybrano władze Zjazdu: Przewodniczącą – mgr farm. Elżbietę Rząsę-Duran, Zastępcę – mgr. farm. Aleksandra Dymka i Sekretarzy:
dr n. farm. Barbarę Pieszczek i mgr farm. Joannę Piątkowską-Kowalik.
Pierwszy dzień Zjazdu miał charakter sprawozdawczy. Delegaci wysłuchali sprawozdania kadencyjnego Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbary Jękot. Całość wystąpienia Prezes zamieszczona jest w obecnym numerze
biuletynu „Farmacja Krakowska”. Następnie sprawozdanie z działalności
w całej kadencji przedstawił Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej
mgr farm. Wojciech Stępień.
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Po dyskusji delegaci przyjęli sprawozdania z działalności wszystkich
organów Izby: Okręgowej Rady Aptekarskiej, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu Aptekarskiego i Okręgowej
Komisji Rewizyjnej, oraz uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium za czteroletnią kadencję.
Delegaci przegłosowali również zmiany i zaakceptowali teksty jednolite
regulaminów: Okręgowej Rady Aptekarskiej, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
Na zakończenie obrad delegaci przyjęli uchwały w sprawie liczby osób
wchodzących w skład organów Izby.
Kolejny dzień obrad miał charakter wyborczy. W przerwach wyborów
na pytania delegatów odpowiadali goście Zjazdu. Delegaci w tajnych głosowaniach wybrali kolejno:
Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej – po raz drugi została nim
mgr farm. Barbara Jękot,
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – ponownie
została wybrana mgr farm. Barbara Zakrzewska,
24-osobową Okręgową Radę Aptekarską,
3 Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
9-osobowy Okręgowy Sąd Aptekarski,
5-osobową Okręgową Komisję Rewizyjną,
33 delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy.

16
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Władze Okręgowej Izby
Aptekarskiej w Krakowie
na VII czteroletnią
kadencję (2015–2019)
Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot

Okręgowa Rada Aptekarska w Krakowie
mgr farm. Robert Biront
mgr farm. Aleksander Dymek – członek Prezydium
mgr farm. Mirosław Grodek
mgr farm. Maria Hajdon-Chełmińska
mgr farm. Sebastian Janik
mgr farm. Jerzy Jasiński
mgr farm. Kazimierz Jura
mgr farm. Magdalena Kudrzycka
mgr farm. Maryla Lech – Sekretarz
mgr farm. Małgorzata Lelito – Skarbnik
mgr farm. Paweł Lipner
mgr farm. Joanna Piątkowska-Kowalik – członek Prezydium
mgr farm. Zofia Piekarska
mgr farm. Teresa Płoszczańska
mgr farm. Marta Polak – członek Prezydium
mgr farm. Anna Rowińska
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran – Wiceprezes
Farmacja Krakowska 4 / 2015
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mgr farm. Dorota Stoltmann
dr n. farm. Przemysław Szybka – członek Prezydium
mgr farm. Effiom Uman-Ntuk
mgr farm. Anna Włodarczyk
mgr farm. Jerzy Zaczek
mgr farm. Piotr Zając – Wiceprezes
mgr farm. Walenty Zajdel

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności
Zawodowej
mgr farm. Barbara Zakrzewska

Zastępcy Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej
mgr farm. Maria Janik
dr n. farm. Elżbieta Wajda
mgr farm. Małgorzata Woźniak

Okręgowy Sąd Aptekarski
mgr farm. Marcin Kudrzycki – Przewodniczący
mgr farm. Magdalena Krach
mgr farm. Anita Molenda
mgr farm. Krystian Morańda
mgr farm. Antonina Palmowska-Tyrkalska
mgr farm. Maria Petlic-Jedynak
mgr farm. Aleksandra Starzycka
mgr farm. Agnieszka Stec
mgr farm. Tomasz Wójcicki

Okręgowa Komisja Rewizyjna
mgr farm. Wojciech Stępień – Przewodniczący
mgr farm. Jolanta Gancarz
mgr farm. Jakub Kmiecik
mgr farm. Tomasz Płatek
mgr farm. Beata Wójcikiewicz-Walter
18
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Delegaci na Krajowy Zjazd Aptekarzy
mgr farm. Robert Biront
dr n. farm. Krystyna Chmal-Jagiełło
mgr farm. Justyna Dymek
mgr farm. Mirosław Grodek
mgr farm. Marcin Gwóźdź
mgr farm. Maria Janik
mgr farm. Sebastian Janik
mgr farm. Jerzy Jasiński
mgr farm. Maciej Jaworowski
mgr farm. Barbara Jękot
mgr farm. Grzegorz Jodłowski
mgr farm. Kazimierz Jura
mgr farm. Magdalena Kudrzycka
mgr farm. Maryla Lech
mgr farm. Małgorzata Lelito
mgr farm. Paweł Lipner
mgr farm. Maria Petlic-Jedynak
dr n. farm. Barbara Pieszczek
mgr farm. Anna Rowińska
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran
mgr farm. Justyna Skowyra
mgr farm. Wojciech Stępień
mgr farm. Michał Szczęsny
dr n. farm. Przemysław Szybka
mgr farm. Jolanta Talik
mgr farm. Effiom Uman-Ntuk
dr n. farm. Elżbieta Wajda
mgr farm. Anna Włodarczyk
mgr farm. Magdalena Woźniak
mgr farm. Piotr Zając
mgr farm. Walenty Zajdel
mgr farm. Barbara Zakrzewska
mgr farm. Ewa Żółtek
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Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu
Warszawa – posiedzenie Prezydium NRA. Udział wzięła Prezes ORA
w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot
Warszawa – konferencja „Eliminowanie patologii z rynku farmaceutycznego”, zorganizowana przez Stowarzyszenie „Leki Tylko
z Apteki”, z udziałem parlamentarzystów, przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, przedstawicieli GIF, samorządu aptekarskiego,
organizacji społecznych, mediów. Udział wzięli: Prezes ORA
w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot, Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran, Skarbnik ORA w Krakowie
mgr farm. Małgorzata Lelito, Przewodniczący Sekcji Aptek Szpitalnych przy ORA w Krakowie i członek Prezydium ORA w Krakowie
mgr farm. Walenty Zajdel
Kraków – debata z cyklu „Polaków zdrowia portret własny”, organizowana przez Ministra Zdrowia prof. Mariana Zembalę, z udziałem
Ministra Pracy i Polityki Społecznej dr. Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz Dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM prof. Tomasza Grodzickiego. Udział wzięli Prezes ORA w Krakowie mgr
farm. Barbara Jękot, Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Jerzy
Jasiński oraz Przewodniczący Sekcji Aptek Szpitalnych przy ORA
w Krakowie i członek Prezydium ORA w Krakowie mgr farm. Walenty Zajdel
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu
Kraków – spotkanie w MOW NFZ w Krakowie. Udział wzięli Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot oraz mecenas OIA
w Krakowie Janusz Brol
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu
Wilkasy – IV Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy
Kraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbary
Jękot z Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym
w Krakowie mgr. farm. Józefem Łosiem. Tematem spotkania były
wprowadzone zmiany zgłaszania przez apteki odmowy realizacji zamówień na produkty lecznicze przez hurtownie farmaceutyczne
Nowy Sącz – rejonowe zebranie wyborcze aptekarzy
Tarnów – rejonowe zebranie wyborcze aptekarzy
Kraków – rejonowe zebranie wyborcze aptekarzy
Kraków – posiedzenie ORA w Krakowie
Kraków – warsztaty z cyklu „Akademia przedsiębiorcy – Jak wyprzedzić konkurencję w wyścigu po dotacje unijne”. Organizatorzy: Bank
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Zachodni WBK i Fundusz Poręczeń Kredytowych POLFUND.
Udział wziął Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Jerzy Jasiński
Kraków – spotkanie z Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem
Farmaceutycznym w Krakowie mgr. farm. Józefem Łosiem w sprawie
procedury zgłaszania przez apteki odmowy realizacji zamówienia do
WIF. Udział wzięli Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot, Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Jerzy Jasiński, mecenas
OIA w Krakowie Janusz Brol
Warszawa – XII Ogólnopolski Dzień Aptekarza
Gorlice – XII Sesja Szkół im. Ignacego Łukasiewicza. Honorowy
patronat: OIA w Krakowie. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot
Kraków – msza święta odprawiona w kościele Br. Mn. Kapucynów
przy ul. Loretańskiej  przez Duszpasterza Farmaceutów Archidiecezji Krakowskiej o. Krzysztofa Niewiadomskiego w dzień patronów
aptekarzy św. Kosmy i Damiana w intencji farmaceutów
Kraków – uroczysta inauguracja roku akademickiego / studentów I roku UJ wszystkich kierunków studiów prowadzonych przez
wydziały: Farmaceutyczny, Lekarski oraz Nauk o Zdrowiu. Udział
wzięła Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot
Kraków – narada dyrektorów wydziałów urzędów wojewódzkich odpowiedzialnych za realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia.
W spotkaniu wzięła udział Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot, przedstawiając aktualne zmiany w prawie farmaceutycznym
Warszawa – III Gala Farmaceuty, organizator: Grupa NEUCA.
Udział wzięły Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta
Rząsa-Duran oraz Skarbnik ORA w Krakowie mgr farm. Małgorzata
Lelito
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu
Kraków – konferencja szkoleniowa dla farmaceutów szpitalnych:
„Opieka farmaceutyczna”, zorganizowana przez Komisję Aptek Szpitalnych i firmę Braun
Kraków – spotkanie z Prezesem krakowskiej „Farminy” Wojciechem
Świderskim. Udział wzięli Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Jerzy Jasiński
Bieg o Puchar Dziekana Wydziału Farmaceutycznego pod patronatem Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
Warszawa – posiedzenie Prezydium NRA w Warszawie. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot
Kraków – kwartalne zebranie aptekarzy
Tarnów – kwartalne zebranie aptekarzy
Nowy Sącz – kwartalne zebranie aptekarzy
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Nowy Targ – kwartalne zebranie aptekarzy
Kraków – warsztaty produktowe „Strategia konsultacji w zakresie
higieny i zdrowia nosa”, organizator: OIA i Ursapharm. Udział wziął
Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Jerzy Jasiński
Kraków – posiedzenie ORA w Krakowie
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

W dniach 29–31 stycznia 2016 roku
odbędzie się w Windsor Palce Hotel w Jachrance
koło Warszawy

VII Krajowy Zjazd Aptekarzy
Zjazd przyjmie sprawozdania ustępujących władz oraz
wybierze nowe władze Naczelnej Izby Aptekarskiej na następne cztery lata:
• Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej,
• Naczelną Radę Aptekarską,
• Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
• Zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej,
• Naczelny Sąd Aptekarski,
• Naczelną Komisję Rewizyjną.
Przyjmie także uchwały zjazdowe dotyczące wniosków
co do działalności organów samorządu aptekarskiego.
Okręgową Izbę Aptekarską będzie reprezentować 33 delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy wybranych podczas
ostatniego Okręgowego Zjazdu Aptekarzy.
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IV Żeglarskie Mistrzostwa
Polski Aptekarzy

W

dniach 3–6 września 2015 roku w Wilkasach koło Giżycka
odbyły się IV Żeglarskie Mistrzostwa Polski Farmaceutów.
Regaty rozegrano w kategoriach: o Puchar Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej, o Puchar Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej
w Olsztynie, o statuetkę najlepszego sternika. Na starcie stanęły 22 jachty.
Nasza Izba w tym roku wystawiła trzy załogi. Regaty uroczyście otworzył Prezes ORA w Olsztynie Roman Grzechnik i Wiceprezes NRA Marek Jędrzejczak. Atmosfera podczas zawodów była wspaniała, choć rywalizacja okazała
się zacięta. W sobotę dzięki pogodzie (4 w skali Beauforta) regaty nabrały
prawdziwych rumieńców. Kibice na specjalnym statku śmiało mogli nucić
piosenkę żeglarską o przechyłach.
Moja załoga tak dzielnie walczyła z wiatrem i konkurentami, że w pewnej chwili zobaczyliśmy nasz główny żagiel (grot) w strzępach. Sędzia regat
nakazał nam szybki powrót na silniku do portu po nowy żagiel. Upłynęliśmy
kilkadziesiąt metrów i silnik zgasł. Diagnoza – brak paliwa. Bez żadnego już
napędu szybko zepchnęło nas w trzciny. Pewnie zostalibyśmy tam „na wieki”,
gdyby nie nadeszła pomoc ze strony załogi z Olsztyna, która wzięła nas na
hol. I kiedy zastanawialiśmy się, co się jeszcze może wydarzyć, okazało się, że
długo nie trzeba było czekać. Naszym wybawcom po chwili też skończyło się
paliwo. Przygody miała również druga nasza załoga. Tam przy balansowaniu
załogantka zawisła głową w dół na lince i tylko refleks kolegów uratował ją od
niechybnej kąpieli w jeziorze. Trzecia nasza załoga okazała się najsprawniejsza i zdobyła wicemistrzostwo Polski i Puchar Prezesa NRA. Mistrzem Polski
została załoga z Białegostoku, a trzecie miejsce zdobyła ekipa z Gdańska.
Nagrodę fair play i prezenty w postaci kawałka rozerwanego żagla i trzciny
otrzymali nasi wybawcy z Olsztyna. A my już tradycyjnie dostaliśmy dyplom
dla najbardziej roztańczonej załogi.
Wszystkim żeglarzom gratulujemy sukcesów, a Prezesowi ORA w Olsztynie Romanowi Grzechnikowi dziękujemy za zorganizowanie, po raz kolejny, fantastycznej imprezy integrującej środowisko farmaceutyczne.
S O R A  K
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Obchody Ogólnopolskiego
Dnia Aptekarza
23 września 2015 roku w Warszawie odbyły się po raz dwunasty obchody
Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza, związanego ze świętem Kosmy i Damiana,
którzy są uznawani za patronów farmaceutów. Organizatorem uroczystości
była Naczelna Izba Aptekarska. Patronatem honorowym uroczystość objął
Minister Zdrowia Marian Zembala.
Tegoroczne obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w Bazylice
Świętego Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu, odprawioną w intencji
aptekarzy.
Główne uroczystości odbyły się w Sali Kameralnej Filharmonii Narodowej w Warszawie. Wzięli w nich udział m.in.: parlamentarzyści, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego,
instytucji państwowych i środowisk akademickich, duchowni z Krajowego
Duszpasterstwa Służby Zdrowia oraz działacze samorządów zawodów zaufania publicznego.
Zebranych powitał i złożył najlepsze życzenia z okazji święta Prezes
Naczelnej Rady Aptekarskiej dr farm. Grzegorz Kucharewicz. Po licznych
wystąpieniach okolicznościowych zaproszonych gości zasłużeni działacze
odrodzonego samorządu aptekarskiego odebrali odznaczenia państwowe, resortowe i nadawane przez Naczelną Radę Aptekarską: Medale im. prof. Bronisława Koskowskiego, tytuły „Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego” i wyróżnienia „Mecenas Samorządu Aptekarskiego”.
Z wielką satysfakcją informuję, że wśród odznaczonych znajdowali się
aptekarze z naszej Izby. Złote Krzyże Zasługi odebrali: mgr farm. Ewa Kokot
(były Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej) i Kazimierz Jura
(obecny Przewodniczący Naczelnego Sądu Aptekarskiego), który otrzymał też
wyróżnienie „Mecenas Samorządu Aptekarskiego”. Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczono mgr. farm. Jerzego Jasińskiego (Wiceprezes Okręgowej Rady
Aptekarskiej w Krakowie VI kadencji i Wojewódzki Konsultant ds. Farmacji
Aptecznej). Medale im. prof. Bronisława Koskowskiego odebrali: dr farm. Maciej Bilek i mgr farm. Małgorzata Żak (zaległy przyznany w 2014 roku).
Uroczystość zakończył koncert muzyczno-wokalny.
Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy.
P O R A  K
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Sprawozdawczo-Wyborczy
Zjazd Okręgowej Izby Aptekarskiej
Targanice, 27–29 listopada 2015 r.

Sprawozdanie kadencyjne prezentuje
Prezes ORA Barbara Jękot
fot. Jakub Tokarz

Po zakończeniu obrad odbyła się
uroczysta kolacja
fot. Jakub Tokarz

Głosowanie. Na pierwszym
planie Prezes Barbara Jękot
fot. Joanna Piątkowska-Kowalik

Obrady. W pierwszym rzędzie
od prawej Wiceprezes Jerzy Jasiński
i Prezes Barbara Jękot
fot. Jakub Tokarz

Małopolski Wojewódzki
Inspektor Farmaceutyczny
mgr farm. Józef Łoś
fot. Jakub Tokarz

Obrady
fot. Przemysław Szybka
Głosowanie. Na pierwszym
planie mgr farm. Robert Biront
fot.4 Przemysław
Szybka
Farmacja Krakowska
/ 2015
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Tabletki uspokajające Labofarm®®
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Leki z natury skuteczne

Lek
Lek tradycyjnie
tradycyjnie wskazany
wskazany w
w przejściowych,
przejściowych, łagodnych
łagodnych stanach
stanach
napięcia
napięcia nerwowego
nerwowego oraz
oraz okresowych
okresowych trudnościach
trudnościach w
w zasypianiu.
zasypianiu.

Produkt
Produkt złożony.
złożony. Tabletka.
Tabletka. Przeciwwskazania:
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość
Nadwrażliwość na
na składniki
składniki leku.
leku.

Tradycyjny
iami
Tradycyjny produkt
produkt leczniczy
leczniczy roślinny
roślinny zz określonymi
określonymi wskazaniami
wskazaniami
wynikającymi
wynikającymi wyłącznie
wyłącznie zz długotrwałego
długotrwałego stosowania.
stosowania.

Valdix®® – lek ułatwiający zasypianie
Lek
Lek tradycyjnie
tradycyjnie wskazany:
wskazany: w
w trudnościach
trudnościach w
w zasypianiu
zasypianiu
oraz
oraz w
w łagodnych
łagodnych objawach
objawach napięcia
napięcia nerwowego
nerwowego
Skład
Skład tabletki:
tabletki: korzeń
korzeń kozłka
kozłka (Valerianae
(Valerianae radix)
radix) –– 400
400 mg.
mg.
Przeciwwskazania:
Przeciwwskazania: Nadwrażliwości
Nadwrażliwości na
na korzeń
korzeń kozłka.
kozłka.

Tradycyjny
mi
Tradycyjny produkt
produkt leczniczy
leczniczy roślinny
roślinny zz określonymi
określonymi wskazaniami
wskazaniami
wynikającymi
wynikającymi wyłącznie
wyłącznie zz długotrwałego
długotrwałego stosowania.
stosowania.

Echinerba®®– lek o działaniu stymulującym
stymulującym układ
układ odpornościowy
odpornościowy organizmu
organizmu
Lek
Lek tradycyjnie
tradycyjnie wskazanyjako
wskazanyjako środek
środek pomocniczy
pomocniczy w
w chorobach
chorobach
przeziębieniowych.
przeziębieniowych.

Skład
wyciąg suchy
suchy zz ziela
ziela jeżówki
jeżówki purpurowej
purpurowej (4,5-3,5
(4,5-3,5 :: 1)
1) –– 100
100 mg.
mg.
Skład jednej
jednej tabletki:
tabletki: wyciąg

Przeciwwskazania:
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość
Nadwrażliwość na
na rośliny
rośliny zz rodziny
rodziny złożonych
złożonych (Compositae),
(Compositae), choroby
choroby przeprzebiegające
biegające zz zaburzeniami
zaburzeniami odporności:
odporności: gruźlica,
gruźlica, zakażenie
zakażenie wirusem
wirusem HIV
HIV oraz
oraz AIDS,
AIDS, białaczki,
białaczki, chochoroby
autoimmunologiczne,
takie
jak
stwardnienie
rozsiane,
choroby
układowe
tkanki
łącznej
roby autoimmunologiczne, takie jak stwardnienie rozsiane, choroby układowe tkanki łącznej
(kolagenozy),
immunosupresja.
(kolagenozy), immunosupresja.

Tabletki z czosnku Labofarm®®
Lek
Lek tradycyjnie
tradycyjnie wskazany
wskazany w
w profilaktyce miażdżycy,, w
w łagodnych
łagodnych
postaciach
postaciach hiperlipidemii
hiperlipidemii ii hipercholesterolemii,
hipercholesterolemii, w
w zapobieganiu
zapobieganiu
starczym
starczym zmianom
zmianom naczyń
naczyń krwionośnych
krwionośnych oraz
oraz w
w początkowym
początkowym
okresie
okresie infekcji
infekcji górnych
górnych dróg
dróg oddechowych.
oddechowych.
Skład
Skład tabletki:
tabletki: cebule
cebule czosnku
czosnku -- 300
300 mg.
mg. Przeciwwskazania:
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość
Nadwrażliwość na
na czosnek.
czosnek.

Salicortex®® – lek o działaniu przeciwzapalnym, przeciwgorączkowym ii przeciwbólowym
Tradycyjnie
Tradycyjnie stosowany
stosowany w
w celu
celu łagodzenia
łagodzenia bólów
bólów kostno-stawowych
kostno-stawowych o
o nieniewielkim
wielkim nasileniu,
nasileniu, bólów
bólów głowy
głowy ii gorączki
gorączki towarzyszącej
towarzyszącej przeziębieniu.
przeziębieniu.
Skład
Skład tabletki:
tabletki: kora
kora wierzby
wierzby –– 330
330 mg.
mg. Przeciwwskazania:
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość
Nadwrażliwość na
na korę
korę wierzby,
wierzby,
salicylany
salicylany lub
lub inne
inne niesteroidowe
niesteroidowe leki
leki przeciwzapalne
przeciwzapalne (np.
(np. w
w przeszłości
przeszłości obrzęk
obrzęk naczynioruchowy,
naczynioruchowy,
skurcz
oskrzeli
lub
przewlekła
pokrzywka
po
zastosowaniu
salicylanów
lub
innych
niesteroidowych
skurcz oskrzeli lub przewlekła pokrzywka po zastosowaniu salicylanów lub innych niesteroidowych
leków
leków przeciwzapalnych),
przeciwzapalnych), astma,
astma, czynna
czynna choroba
choroba wrzodowa,
wrzodowa, trzeci
trzeci trymestr
trymestr ciąży,
ciąży, ciężkie
ciężkie zaburzezaburzenia
nia wątroby
wątroby i/lub
i/lub nerek,
nerek, zaburzenia
zaburzenia krzepnięcia
krzepnięcia krwi,
krwi, wrzód
wrzód żołądka
żołądka i/lub
i/lub dwunastnicy,
dwunastnicy, niedobór
niedobór
dehydrogenazy
glukozo-6-fosforanowej.
Nie
stosować
poniżej
18
roku
życia.
dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Nie stosować poniżej 18 roku życia.

Tradycyjny
Tradycyjny produkt
produkt leczniczy
leczniczy roślinny
roślinny zz określonymi
określonymi wskazaniami
wskazaniami
wynikającymi
wynikającymi wyłącznie
wyłącznie zz długotrwałego
długotrwałego stosowania.
stosowania.
Podmiot
Podmiot odpowiedzialny:
odpowiedzialny: Laboratorium
Laboratorium Farmaceutyczne
Farmaceutyczne Labofarm
Labofarm Sp.
Sp. zz o.o.
o.o. Sp.
Sp. k.
k. www.labofarm.pl
www.labofarm.pl

Przed
Przed użyciem
użyciem zapoznaj
zapoznaj się
się zz ulotką,
ulotką, która
która zawiera
zawiera wskazania,
wskazania, przeciwwskazania,
przeciwwskazania, dane
dane
dotyczące
działań
niepożądanych
i
dawkowanie
oraz
informacje
dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące
dotyczące stosowania
stosowania
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produktu
produktu leczniczego,
leczniczego, bądź
bądź skonsultuj
skonsultuj się
się zz lekarzem
lekarzem lub
lub farmaceutą,
farmaceutą, gdyż
gdyż każdy
każdy lek
lek
niewłaściwie
stosowany
zagraża
Twojemu
życiu
lub
zdrowiu.
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

POLECAMY KALENDARZE ZAPACHOWE
W ciągu 9 lat zaufały nam tysiące klientów!
To miejsce czeka na informacje
o Państwa firmie

Kalendarz

2016

zapachy
Nowe, fantastyczne zdjęcia
i bardzo trwałe zapachy:
ananas, malina, mango, jagoda, melon,
truskawka, czarna porzeczka, wiśnia,
brzoskwinia, gruszka, jabłko, pomarańcza.

Jesteśmy jedynym wydawcą kalendarzy zapachowych w Polsce.

Na każdej stronie kalendarza znajdą Państwo nowy aromat. Wystarczy potrzeć stronę i powąchać.

Zamówienia przyjmujemy:

tel.: 71 3328
50 360, faks: 71 33 50 361, info@medpharm.pl
www.medpharm.pl
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XII Sesja Szkół
im. Ignacego Łukasiewicza

W

dniach 25–26 września 2015 roku w Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach pod przewodnictwem Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego oraz Starosty Gorlickiego i Burmistrza Gorlic odbyło
się kolejne, dwunaste, spotkanie szkół im. Ignacego Łukasiewicza. Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie miała zaszczyt zostać patronem tego
wydarzenia.
Jak się dowiedzieliśmy, w całej Polsce jest czterdzieści szkół im. Ignacego
Łukasiewicza, jedno przedszkole i jedna szkoła wyższa w Rzeszowie. Do Gorlic przyjechali reprezentanci dwudziestu ośmiu szkół.
Po uroczystym otwarciu sesji przez Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego dr. inż. Stanisława Szafrana, który zapalił lampę naftową, nasza
koleżanka, mgr farm. Iwona Dymarczyk z Muzeum Farmacji Collegium
Medicum w Krakowie, wygłosiła wykład „Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza”. Podkreśliła w swoim referacie, że Ignacy Łukasiewicz był przede
wszystkim aptekarzem, a w dalszej kolejności wynalazcą.
Punktualnie o dwunastej rozpoczął się konkurs wiedzy o Ignacym Łukasiewiczu. Pytania okazały się trudne, ale młodzi ludzie dzielnie walczyli
o nagrody. Najlepszy wynik, maksymalną liczbę punktów, uzyskała uczennica Zespołu Szkół nr 1 w Gorlicach Jadwiga Ludwin, której przekazałam
nagrodę ufundowaną przez Okręgową Radę Aptekarską w Krakowie z życzeniami dalszych sukcesów w szkole i życiu prywatnym. Bardzo dobre wyniki
osiągnęli też uczniowie, którzy przyjechali z odległych miejscowości: Płocka,
Bydgoszczy, Gniewina.
Ulewny deszcz, jaki padał przez dwa dni, tylko trochę pokrzyżował
plany organizatorom. Młodzież bardzo chętnie i z zaciekawieniem zwiedzała
miejsca związane z Ignacym Łukasiewiczem.
Wszyscy życzyli sobie następnych spotkań, które pozwolą poszerzyć
wiedzę o najsłynniejszym aptekarzu, Ignacym Łukasiewiczu.
P O R A  K
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Apteka szpitalna

Opieka farmaceutyczna
w szpitalach
27 sierpnia 2015 roku Minister Zdrowia wydał Zarządzenie w sprawie
powołania Zespołu roboczego do spraw opieki farmaceutycznej1. Zespół ma
za zadanie wypracowanie projektu opieki farmaceutycznej świadczonej przez
farmaceutów w ramach uprawnień zawodowych, który podlegałby finansowaniu ze środków publicznych. W związku z tym w październiku 2015 roku
wysłałem do wyżej wymienionego zespołu następujące propozycje dotyczące
opieki farmaceutycznej w szpitalach.
Według międzynarodowych badań w Europie 6–13% hospitalizacji
spowodowanych jest błędami lekowymi. W Polsce często występuje zjawisko
polipragmazji. Ponadto polscy pacjenci zażywają coraz więcej suplementów
diety, które nie są lekami. W pierwszej połowie 2015 roku Polacy kupili
94,5 mln opakowań suplementów diety za 1,54 mld zł. W związku z tak dużą
skalą problemu sprawowanie profesjonalnej opieki farmaceutycznej w szpitalu w zakresie farmakoterapii ma bardzo duże znaczenie.
W szpitalu powinien zostać utworzony nowy etat: konsultant ds. farmakoterapii. Funkcję tę może pełnić tylko farmaceuta szpitalny w ramach
świadczenia opieki farmaceutycznej. Do zadań konsultanta będą należeć
przede wszystkim:
1. Współuczestniczenie w tworzeniu polityki lekowej w szpitalu, ze
szczególnym uwzględnieniem antybiotykoterapii.
2. Dokonywanie przeglądu leków oraz uzgadnianie listy leków przy
przyjęciu pacjenta do szpitala, w trakcie hospitalizacji i przy wypisie
ze szpitala (we współpracy z lekarzem prowadzącym).
3. Na podstawie danych z losowo wybranej dokumentacji medycznej
dokonywanie okresowej oceny stosowanej w szpitalu farmakoterapii,
zwłaszcza:
zasadności stosowania leków,
częstości przypadków polipragmazji,
kombinacji terapeutycznych obarczonych dużym ryzykiem niekorzystnych interakcji,
1

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw opieki farmaceutycznej (Dz.Urz. MZ z 2015 r. poz. 45).
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częstości występujących powikłań polekowych,
częstości występujących błędów lekowych.
Najważniejszym kierunkiem opieki farmaceutycznej w szpitalach byłaby standaryzacja bezpieczeństwa farmakoterapii podczas hospitalizacji, co
podnosiłoby poziom bezpieczeństwa pacjentów.
W celu umożliwienia realizacji świadczenia opieki farmaceutycznej w szpitalach należy dokonać nowelizacji w następujących przepisach prawnych:
1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego2
dodać paragraf 6a w brzmieniu:
§ 6a.1. Świadczeniodawca udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji
i hospitalizacji planowej, poddaje wszystkich świadczeniobiorców
przyjmowanych do leczenia, z wyłączeniem szpitalnego oddziału
ratunkowego, opiece farmaceutycznej.
2. Opieka farmaceutyczna świadczona jest przez farmaceutę specjalistę,
posiadającego specjalizację z zakresu farmacji klinicznej, szpitalnej
lub aptecznej, który pełni funkcję konsultanta do spraw farmakoterapii.

2. W załącznikach do Zarządzenia Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r.3 dopisać w tabeli 5
(„Leczenie szpitalne – hospitalizacja”) oraz w tabeli 6 („Leczenie szpitalne – hospitalizacja planowa”) nowy zakres: „opieka farmaceutyczna” oraz liczbę punktów: 8.
3. W ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych4 w art. 15 ust. 2 dodać: „pkt 19) opieki farmaceutycznej”.
4. W ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta5 dodać rozdział 11a w brzmieniu:
2

3

4

5

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1520).
Zarządzenie Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia
2014 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-32014dsoz,5902.html, dostęp: 14.11.2015.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135).
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.
z 2009 r. Nr 52, poz. 417).
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Rozdział 11a. Prawo pacjenta do opieki farmaceutycznej, art. 40a:
Pacjent przebywający w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia
zdrowotne w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej
ma prawo do opieki farmaceutycznej świadczonej przez farmaceutę
specjalistę.

5. W ustawie Prawo farmaceutyczne6:
w art. 37z ust. 1 dopisać punkt 4 w brzmieniu:
4) zapewnienie w zespole badaczy obecności kierownika apteki
szpitalnej danego ośrodka lub farmaceuty szpitalnego wskazanego przez kierownika apteki szpitalnej;

w art. 86 ust. 3 pkt 3 wyraz „cytostatycznych” zastąpić wyrazem
„cytotoksycznych”;
w art. 86 ust. 3 dopisać kolejne punkty – 11 oraz 12 – w brzmieniu:
11) świadczenie opieki farmaceutycznej służącej zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów hospitalizowanych. Opiekę farmaceutyczną sprawuje farmaceuta szpitalny pełniący funkcję konsultanta do spraw farmakoterapii,
12) farmaceuta szpitalny w celu świadczenia opieki farmaceutycznej jest uprawniony do wglądu do dokumentacji medycznej
pacjentów hospitalizowanych;

w art. 98 dopisać kolejne ustępy – 7, 8, 9 – w brzmieniu:
7. Minister właściwy do spraw zdrowia określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymogi, jakim powinien odpowiadać
lokal działu farmacji szpitalnej, w szczególności określając jego
organizację i wyposażenie.
8. Minister właściwy do spraw zdrowia określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal
pracowni do przygotowywania leków cytotoksycznych, w szczególności określając jego organizację i wyposażenie.
9. Minister właściwy do spraw zdrowia określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal
6

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271
z późn. zm.).
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pracowni do sporządzania leków do żywienia pozajelitowego i dojelitowego, w szczególności określając jego organizację i wyposażenie.

Uzasadnienie
W ustawie Prawo farmaceutyczne zostały określone tylko zadania, które
ma wykonywać dział farmacji szpitalnej. Nie ma natomiast żadnego przepisu
prawnego, który określałby szczegółowe wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal działu farmacji szpitalnej. W aktualnym stanie prawnym dyrektor
szpitala może przekształcić aptekę szpitalną w dział farmacji szpitalnej, który
nie będzie spełniał nawet podstawowych wymogów lokalowych, sprzętowych
czy kadrowych.
W ostatnich latach w farmacji szpitalnej następuje dynamiczny rozwój
nowego kierunku: farmacja onkologiczna. Powstało Europejskie Towarzystwo
Farmacji Onkologicznej (European Society of Oncological Pharmacy – ESOP).
Odbyły się dwie duże międzynarodowe konferencje poświęcone farmacji onkologicznej, pierwsza w 2012 roku w Budapeszcie, druga w 2014 roku w Krakowie.
W Polskim Towarzystwie Farmaceutycznym działa Sekcja Farmacji
Onkologicznej, działa również Polskie Stowarzyszenie Farmaceutów Onkologicznych. W ramach rozwoju farmacji onkologicznej w polskich szpitalach
są otwierane pracownie leków cytotoksycznych. Sekcja Farmacji Onkologicznej PTFarm przygotowała opracowanie Standardy jakościowe w farmacji
onkologicznej7, które określa szczegółowe wymagania, jakie powinna spełniać
pracownia leku cytotoksycznego. Są to tylko standardy, które nie stanowią
źródła prawa. Należy podkreślić, że w ustawie Prawo farmaceutyczne nie ma
żadnego zapisu na temat pracowni leku cytotoksycznego. Jedyny zapis dotyczący leków cytotoksycznych w szpitalach jest niewystarczający, ponieważ
ma następujące brzmienie: „przygotowywanie leków w dawkach dziennych,
w tym leków cytostatycznych” (art. 86 ust. 3 pkt 3).
Ze względu na powyższe istnieje konieczność wprowadzenia do ustawy
Prawo farmaceutyczne zapisów w brzmieniu tutaj zaproponowanym.
P K . A S
W Z
7

Standardy jakościowe w farmacji onkologicznej, oprac. K. Chmal-Jagiełło, H. Jankowiak-Gracz, M. Bicz, E. Korczowska, konsultacja naukowa E. Grześkowiak, wersja III uzupełniona,
2012, http://aptekaszpitalna.pl/index.php?option=com_remository&Itemid=531&func=startdown&id=70, dostęp: 14.11.2015.
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W drodze ku panaceum...

P

oszukując panaceum – uniwersalnego leku na wszelkie choroby
i dolegliwości – warto mieć zawsze w pamięci starą maksymę
Hipokratesa: Primum non nocere… („Po pierwsze, nie szkodzić…”). To więcej niż sentencja. To wielka życiowa mądrość, odnosząca
się nie tylko do medycyny. W kulturze chrześcijańskiej znamy ją jako cnotę
roztropności.

My – ludzie XXI wieku
Pragniemy dobrostanu fizycznego i psychicznego, który nazywamy na
co dzień „dobrym samopoczuciem”. Z medycznego punktu widzenia jest to
pragnienie osiągnięcia, a następnie utrzymania pełnej równowagi funkcji życiowych organizmu. W 66. roku życia dochodzę do optymistycznego wniosku, że jest to możliwe, a nawet stosunkowo proste… Trzeba tylko spełnić
pewne warunki. Primum non nocere… Od początku życia aż do naturalnej
śmierci. Nie szkodzić oznacza na co dzień prawidłowo się odżywiać, uprawiać
ćwiczenia fizyczne, unikać stresu, wyeliminować ze swego ekosystemu wszelkie możliwe czynniki patogenetyczne. Łatwo sformułować takie wytyczne,
trudniej je realizować z dnia na dzień. Wszyscy popełniamy błędy i grzechy
zaniechania, powodujące zachwianie delikatnej równowagi organizmu. Potem próbujemy to wszystko naprawić, nie rozumiejąc do końca powiązania
przyczyn i skutków.

Narzędzie naprawy
W tym naprawianiu – a przedtem także w zapobieganiu szkodom – będą
nam potrzebne odpowiednie narzędzia. Jednym z nich jest fitoterapia – ważna,
ugruntowana przez wieki dziedzina medycyny. Kiedyś to było swojsko brzmiące ziołolecznictwo, dziś fitoterapia – przestrzeń intensywnych badań naukowych, laboratoryjnych. Greckie fito oznacza roślinę, therapeia to leczenie.
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Fitoterapia to zatem leczenie za pomocą leków roślinnych – wypraktykowanych przez pokolenia, zweryfikowanych naukowo w naszych czasach. Jako
kierunek naukowy i dziedzina medycyny polega na wszechstronnym badaniu
i racjonalnym stosowaniu w lecznictwie leków roślinnych, z uwzględnieniem
specyficznych właściwości roślin leczniczych, składników farmakologicznie
aktywnych, metod standaryzacji i sposobów dawkowania.

Ufny pacjent
W trakcie wieloletniej działalności Centrum Fitoterapii w Gdańsku –
opartej w dużym stopniu na praktyce lekarskiej – przekonaliśmy się, że każdego roku tysiące ludzi poszukuje pomocy w zmaganiach z najróżniejszymi
dolegliwościami i schorzeniami. Wierzą, że wobec braku spodziewanych
efektów leczenia środkami syntetycznymi leki roślinne okażą się skuteczne
i w walce z chorobą nastąpi przełom. Taka ufna postawa pacjentów stanowi
ogromne wyzwanie dla specjalistów – zarówno lekarzy, jak i farmaceutów.
Trzeba wykazać delikatność, empatię i zrozumienie dla pacjenta. Jednocześnie konieczne jest wyjaśnienie specyfiki fitoterapii. Pacjenci chętnie, często
wręcz z entuzjazmem, rozpoczynają terapię. Niestety większy zakres dawkowania, dłuższy okres stosowania leków, specjalistyczny dobór specyfików
oraz przygotowanie w niektórych przypadkach naparów lub odwarów powodują u mniej zmotywowanych osób przejściowe zniechęcenie. Zwykle jednak
wracają.

Powrót do źródeł
Centrum Fitoterapii w Gdańsku ma z roku na rok coraz więcej pacjentów. Silna obecnie pozycja leku roślinnego w lecznictwie wynika z dobrych
doświadczeń wielu pokoleń przed nami. Zastanawiam się czasem, jak to możliwe, że w XXI wieku – w czasach niebywałego rozkwitu przemysłu farmaceutycznego, który wprowadza na rynek dziesiątki leków innowacyjnych, setki
odtwórczych generyków oraz tysiące „wyrobów medycznych” i suplementów
diety (którym w reklamach, niezgodnie z prawem i kłamliwie, przypisuje się
właściwości lecznicze) – pacjenci trzymają się źródła i korzeni lecznictwa.
Konsekwentnie stosują w trosce o zdrowie lek roślinny.
Z historycznego punktu widzenia przekonanie o szerokich możliwościach stosowania roślin i leków roślinnych w terapii jest uzasadnione. W starożytności wykorzystywano (często instynktownie) niektóre zioła do leczenia
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ran i łagodzenia różnych dolegliwości. Potem odkryto także ich toksyczne
właściwości i stosowano rośliny trujące, m.in. do zatruwania strzał i do innych jeszcze, bardziej niecnych celów. Następnie doskonalono swoiste formy
leków. Z ziół sporządzano soki, napary, olejki, liquory, mikstury czy proszki.
Żyjący w IV wieku przed Chrystusem Hipokrates jako pierwszy wprowadził
do sztuki leczenia pierwiastki naukowe, twierdząc jednocześnie, że natura
jest najlepszym lekarzem. Aktualne pozostają jego słowa: „Życie krótkie,
sztuka nieśmiertelna, moment szybko mija, doświadczenie zawodzi, wyrok
trudny…”.
W ciągu stuleci komponowano różne skomplikowane receptury – np. teriak (po polsku driakiew), eliksir vitae, aqua vitae – z nadzieją, że ostatecznie
człowiekowi uda się stworzyć cudowny lek na wszystko – panaceum. Była to
iluzja. Trwający jednak od czasów Galena (II wiek po Chrystusie) nieprzerwany rozwój technologii postaci leku i doskonalenie jakości przyczyniły się
do utrwalenia wiarygodności i popularności leków roślinnych.

Lek roślinny
Lek roślinny to udokumentowana jakość, bezpieczeństwo i skuteczność.
Pacjent ma prawo oczekiwać, że lek, który lekarz przepisze lub farmaceuta
doradzi w ramach opieki fitoterapeutycznej, przyniesie pożądany efekt. Ja
natomiast jako producent leków mam obowiązek zagwarantować, że każda
tabletka w każdym opakowaniu jednostkowym odpowiada ściśle określonym
wymaganiom jakościowym. Spełnienie tych wymagań jest weryfikowane
i zatwierdzane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych1, a następnie
kontrolowane przez Inspekcję Farmaceutyczną, która zgodnie z planem pobiera z półek aptecznych próbki leków i przekazuje je do Narodowego Instytutu Leków w celu przeprowadzenia szczegółowych badań. W przypadku
wykrycia niezgodności Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofuje serię
produktu z obrotu aptecznego.
Labofarm produkuje leki roślinne w starannie przestrzeganych warunkach Dobrej Praktyki Wytwarzania (Good Manufacturing Practice), co skutecznie pozwala eliminować ryzyko wad
jakościowych.
Zagadnienie bezpieczeństwa stosowania leków roślinnych wiąże się
z obowiązkiem monitorowania działań ubocznych i niepożądanych. Dodat1

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
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kowo na drukach informacyjnych (ulotkach) zamieszcza się znany powszechnie z medialnych reklam tekst: „Przed zastosowaniem należy zapoznać się
z treścią ulotki…” itd.
Urząd Rejestracji ocenia skuteczność leków roślinnych na podstawie
literatury fachowej (monografie roślin leczniczych i badania naukowe dotyczące leków roślinnych) oraz tzw. raportów eksperta, przygotowanych
w ramach procedury rejestracyjnej. Zgodnie z Prawem farmaceutycznym2
powinna ona trwać do 210 dni. W praktyce ciągnie się długie lata. Zgodnie
z aktualną dyrektywą Unii Europejskiej większość leków roślinnych zakwalifikowano do kategorii „tradycyjny produkt leczniczy roślinny” (traditional
herbal medicinal product), z obowiązkiem zamieszczenia w treści ulotki
informacji, że określone wskazania wynikają wyłącznie z długotrwałego stosowania w lecznictwie. Producent musi udowodnić, że dany lek jest
obecny na rynku farmaceutycznym w krajach UE przynajmniej od 30 lat.
Skuteczność ważnych w terapii leków Labofarmu została potwierdzona różnymi badaniami laboratoryjnymi i klinicznymi. Przydatność leków
Labofarmu w terapii potwierdzają od 25 lat miliony pacjentów, którzy znają wartość tej oferty. Zdarza się, że gdy aptekarze chowają nasze produkty
w szufladach pod pierwszym stołem, pacjenci potrafią się o nie upomnieć
i z powodzeniem je stosują, często już w kolejnej generacji.

Marzenie farmaceuty…
To właśnie z myślą o naszych pacjentach wciąż marzę, tak jak lekarze
i farmaceuci z minionych epok, by stworzyć panaceum – lek na wszelkie dolegliwości… Niekiedy droga do spełnienia marzenia jest ciekawsza niż samo
marzenie…
 . T P

2

3

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271
z późn. zm.).
Tadeusz Pawełek jest właścicielem Innowacyjno-Wdrożeniowego Laboratorium Farmaceutycznego „Labofarm” – producenta leków roślinnych.
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Wybrane zagadnienia z zakresu toksykologii
żywności oraz wpływu pokarmu na farmakoterapię
NOWOŚĆ
Jürgen Stein, Tanja Gaschott, Dietrich Mebs, Volker Mersch-Sundermann, Heike Raab, Sandra Ulrich, Freya Wolter
Redakcja naukowa: Monika Bronkowska
Rok wydania: 2016
Ilość stron: 160
Format: 165 × 235 mm
Oprawa: miękka
Zmiana stylu życia nowoczesnego społeczeństwa oraz aspekty ekonomiczne
produkcji żywności doprowadziły do wzrostu zachorowań, a także występowania nowych chorób, będących następstwem niepożądanych reakcji pokarmowych. Te zaś
mogą się pojawić na wszystkich etapach zarówno łańcucha żywnościowego, jak
i przygotowania pokarmów. Źródło problemów najczęściej stanowią: zastosowanie
naturalnych składników, zanieczyszczenia środowiskowe lub dodatki do żywności
wykorzystywane w procesie produkcyjnym.
Wielość zabiegów mających na celu obróbkę i polepszanie żywności, masowa
hodowla zwierząt, ogólnoświatowa sieć dystrybucyjna oraz rozwijające się szlaki
transportowe sprzyjają przy tym występowaniu chorób na dużym terenie oraz rozprzestrzenianiu się nawet rzadkich czynników chorobotwórczych między wieloma
krajami. Dodatkowym czynnikiem ryzyka coraz częściej są lekkomyślnie konsumowane używki zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne.
Znani specjaliści z różnych dziedzin – dietetyki, medycyny, farmacji i gastroenterologii – przedstawiają w tej interdyscyplinarnej książce wybrane aspekty chorób
wynikających z żywienia oraz zażywania używek, jednocześnie je systematyzując.
W niniejszej publikacji można też odnaleźć potwierdzone naukowo informacje dotyczące przyczyn, patogenezy, diagnostyki i terapii oraz działań prewencyjnych różnego
typu zatruć.
„Jedzenie jest koniecznością, ale jedzenie w sposób inteligentny jest sztuką” –
François de La Rochefoucauld
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Farmakologia i toksykologia Mutschlera, wydanie IV
NOWOŚĆ
Ernst Mutschler, Gerd Geisslinger, Heyo K. Kroemer, Sabine
Menzel, Peter Ruth
Redakcja naukowa: Marek Droździk, Ivan Kocić, Dariusz
Pawlak
Rok wydania: 2015
Ilość stron: 1108
Format: 193 × 270 mm
Oprawa: twarda
Aktualny:
najnowszy stan wiedzy farmakologicznej,
innowacyjne standardy terapeutyczne,
uzupełnienie danych o poszczególnych grupach substancji leczniczych.
Sprawdzony:
uzupełnione i poprawione wydanie jednego z najlepszych podręczników farmakologii w Europie.
Przejrzysty:
trzy główne części tematyczne:
– ogólne informacje o właściwościach substancji leczniczych i ich wpływie na organizm człowieka,
– wiadomości o lekach stosowanych w leczeniu poszczególnych układów i narządów,
– toksykologia
liczne ryciny, tabele i schematy.
Dla studentów:
niezawodne źródło wiedzy z dziedziny farmakologii i toksykologii.
W pracy zawodowej:
możliwość zdobycia wiedzy o tym, co jest nowe i co się zmieniło, a także odświeżenia
tego, co zostało zapomniane.
Czytelnicy:
studenci medycyny, farmacji, stomatologii, biologii, chemii, biochemii, medycyny
molekularnej, informatyki medycznej i psychologii, aktywni zawodowo lekarze,
farmaceuci, stomatolodzy, biolodzy, chemicy i biochemicy.
Zamówienia przyjmuje:
ul. Powstańców Śl. 28–30
53-333 Wrocław
tel. (71) 33 50 360
www.medpharm.pl; info@medpharm.pl
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Towarzystwo Domu
Farmaceutów
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zytelnicy „Farmacji Krakowskiej” należą do jednej organizacji
aptekarskiej – do Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.
Tymczasem w okresie dwudziestolecia międzywojennego środowisko aptekarskie było znacznie bardziej rozczłonkowane. W samym tylko
Krakowie działały cztery całkowicie autonomiczne organizacje aptekarskie
i kolejne dwie będące oddziałami organizacji ogólnopolskich. Zaznaczał się
wówczas bardzo ostry podział, który obecnie, dzięki istnieniu samorządu
aptekarskiego, nie jest aż tak wyraźny: podział na właścicieli i pracowników
aptek. Pierwsi zrzeszeni byli w krakowskim Okręgu Polskiego Powszechnego
Towarzystwa Farmaceutycznego (PPTF) oraz w Gremium Aptekarzy Małopolski Zachodniej. Drudzy należeli do Oddziału krakowskiego Związku Zawodowego Farmaceutów Pracowników w Rzeczypospolitej Polskiej (ZZFP)
oraz Wydziału Kondycjonujących Magistrów Farmacji Małopolski Zachodniej. Obydwie grupy zawodowe toczyły ze sobą ustawiczne boje: o czas pracy,
o stawki wynagrodzeń, o wolne święta i niedziele, o dyżury nocne… Bronią
w tym konflikcie były najczęściej strajki, a także bojkoty koleżeńskie i bardzo ostre wystąpienia prasowe. Pracownicy aptek zamieszczali je na łamach
„Kroniki Farmaceutycznej”, czasopisma ZZFP. Każda taka wypowiedź spotykała się oczywiście z ripostami „szefów”. Te zaś były publikowane w organie
prasowym PPTF –„Wiadomościach Farmaceutycznych”.
Skonfliktowanie środowiska aptekarskiego w dwudziestoleciu międzywojennym miało niestety swoje bardzo poważne konsekwencje: to właśnie
konflikt ZZFP oraz PPTF powodował, że wiele inicjatyw, także inicjatyw
ustawodawczych strony rządowej, kończyło swój żywot na biurkach prezesów obydwu organizacji. Nikt nie chciał ustąpić, a wszyscy chcieli dostać więcej… Ofiarą takiego właśnie nieodpowiedzialnego podejścia do żywotnych
spraw zawodu padały kolejne projekty ustawy o izbach aptekarskich1.
1

Szczegółowo temat ten opisałem w wydanej przez Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie
książce: M. Bilek, Krakowskie izby aptekarskie, Kraków 2011.
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Środowisko aptekarskie Krakowa potrafiło się jednak zdobyć na wspólną
inicjatywę, która w samym swoim zamierzeniu miała jednoczyć wszystkich
farmaceutów, niezależnie od miejsca pracy. Mowa tu o Towarzystwie Domu
Farmaceutów, którego niezwykle ciekawa historia nie była nigdy do tej pory
opisywana, a zostanie przedstawiona w niniejszym artykule.
Idea stworzenia miejsca, w którym ogniskowałoby się życie towarzyskie
i zawodowe krakowskich farmaceutów, pochodziła od członków Towarzystwa „Unitas”, pierwszej instytucji, która zrzeszyła pracowników galicyjskich
aptek już w ostatnich latach XIX wieku. W 1890 roku członkowie Unitasu
rozpoczęli zbieranie środków finansowych na wybudowanie domu, w którym można byłoby się spotykać i obradować. W pierwszych latach XX wieku
wydawało się, że – istotnie – dom taki może powstać. Szczególną rolę odgrywał wówczas Władysław Miętus, skarbnik Unitasu, po latach nazwany „dzielnym szermierzem idei domu”. Otóż magister Miętus, znany czytelnikom
„Farmacji Krakowskiej” właściciel apteki Pod Gwiazdą w Rabce, planował
zakup „za posiadane już fundusze” parceli przy ul. Radziłowskiej, naprzeciw
domu Towarzystwa Lekarskiego. Zarząd Unitasu był jednak niezdecydowany
i opieszały. Brakło ostatecznie także i samego magistra Miętusa, który zakupił
aptekę w Rabce i opuścił Kraków.
Idea Domu Farmaceutów powróciła dopiero u schyłku lat 20. XX wieku, kiedy to ponownie podjęto zbiórkę pieniędzy na ten cel. 15 grudnia 1935
roku wybrany został Komitet Założycielski. Prezesem była magister Zofia
Radwańska, zarządca apteki Państwowego Szpitala Świętego Łazarza, sekretarzem – Józef Krzyżanowski, skarbnikiem – Józef Jancsina, pracownik
apteki szpitala Świętego Łazarza, członkami zaś – Jan Zgrzebnicki, zarządca
apteki krakowskiej Kasy Chorych, i Wiktor Sochacki, pracownik tejże apteki. Zadaniem Komitetu było administrowanie zebranym kapitałem, a także
pozyskiwanie nowych środków finansowych, z czego wywiązano się bardzo
szybko. Na konto Domu Farmaceutów przelane zostały bowiem środki
z „różnych wygasłych już, a częściowo zdewaluowanych fundacji”, którymi
rozporządzały krakowskie organizacje aptekarskie. Zebrana kwota wynosiła
blisko 16 tysięcy złotych!
Dzięki szybkim pracom Komitetu już 30 lipca 1936 roku zatwierdzono
statut Towarzystwa Domu Farmaceutów w Krakowie i można było rozpocząć rekrutowanie członków. Organizatorzy Towarzystwa od samego początku podkreślali, że powstający dom „będzie skupiał wszystkich członków
zawodu, bez względu na stanowisko i rodzaj warsztatu pracy”, wyrażając
jednocześnie nadzieję, iż „wspólnymi siłami zbudujemy wkrótce dom, tym
różny od domów w Warszawie i Lwowie, że służyć będzie wszystkim człon44
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kom zawodu”. Dodajmy, że dwa wymienione obiekty były siedzibą organizacji właścicieli aptek.
W styczniu 1937 roku Komitet rozesłał ponad 500 odezw do wszystkich
małopolskich aptekarzy, dzięki czemu do końca maja tegoż roku zgłosiło się
95 członków, pomiędzy którymi najliczniej reprezentowani byli aptekarze
prowincjonalni. Komitet Założycielski rozpoczął również zamieszczanie
w prasie farmaceutycznej apeli następującej treści: „Koledzy województwa
krakowskiego, którzy chcecie mieć własny dom, wypełnijcie otrzymane deklaracje członkowskie »Towarzystwa Domu Farmaceutów w Krakowie« i odeślijcie je pod adresem: Kraków, ul. Batorego 5. Wkładka roczna 1 zł!”.
Wśród znanych działaczy zawodowych udało się także pozyskać pierwszych orędowników idei Domu Farmaceutów. Jednym z nich był doktor
Jan Poratyński, słynny działacz lwowskich organizacji aptekarskich, który
w okolicznościowym liście adresowanym do Komitetu Organizacyjnego pisał: „Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenie, ażeby zbożne dzieło budowy
Domu Farmaceutów w Krakowie znalazło w społeczeństwie najpełniejsze
zrozumienie i poparcie, a oddając zawodowi aptekarskiemu najlepsze usługi,
stało się chlubą szanownych inicjatorów”.
Poparcie dla idei utworzenia Domu Farmaceutów zadeklarowały najważniejsze organizacje aptekarskie Krakowa, zrzeszające zarówno pracowników, jak i właścicieli aptek. Na łamach „Wiadomości Farmaceutycznych”,
we wspólnym sprawozdaniu Gremium Aptekarzy Małopolski Zachodniej
i krakowskiego Okręgu PPTF, a więc instytucji zrzeszających właścicieli
aptek, można było przeczytać: „na zakończenie […] ogólnego sprawozdania
zwracamy kolegom uwagę na nowo powstałe Towarzystwo Domu Farmaceutów w Krakowie. Cele, jakie sobie założyciele wytknęli, są zupełnie jasne, nie
wymagają bliższego omówienia. Dlatego wzywamy wszystkie koleżanki i kolegów, żeby przez jak najliczniejsze przystąpienie przyczynili się do rychłego
zrealizowania zamierzeń inicjatorów”. Nie były to wyłącznie puste słowa,
jako że walne zebranie Gremium przystąpiło do akcji Komitetu Organizacyjnego z „kapitałem równej wysokości, jaką złożyli założyciele”. 26 listopada
1937 roku odbyła się konferencja władz Gremium i przedstawicieli Komitetu
Organizacyjnego, na której ustalono szczegóły współpracy.
Ideę Domu Farmaceutów popierało także środowisko pracowników
aptek. Przewodniczący Walnego Zebrania krakowskiego Oddziału ZZFP
w 1937 roku „zwrócił się do obecnych, a przez nich i do nieobecnych z apelem, aby składali deklaracje na członków Towarzystwa Domu Farmaceutów”.
Z kolei Wydział Kondycjonujących Magistrów Farmacji Małopolski Zachod-

Farmacja Krakowska 4 / 2015

45

Organizacje aptekarskie
niej, druga organizacja pracownicza, jeszcze w 1936 roku wniósł na konto
Domu Farmaceutów pokaźną kwotę 1400 złotych.
Momentem przełomowym dla działalności Towarzystwa było konstytuujące Walne Zebranie członków, które odbyło się 5 grudnia 1937 roku
w Krakowie. W dniu tym Towarzystwo liczyło sobie w sumie 142 członków,
72 z Krakowa i 58 z prowincji województwa małopolskiego. Co ciekawe,
12 kolejnych członków pochodziło ze Lwowa. Majątek zgromadzony na
koncie Domu wynosił już ponad 18 tysięcy złotych. Relacja z posiedzenia
ukazała się na łamach „Wiadomości Farmaceutycznych”. Obecni byli na nim
przedstawiciele zarówno właścicieli, jak i pracowników aptek. W sprawozdaniu z zebrania podkreślano, że „hasłem Domu Farmaceutów jest jedność
myśli i jedność poczynań. Dom, który zbudujemy, ma być siedzibą wszystkich istniejących już organizacji farmaceutycznych w Krakowie i ewentualnie przyszłej izby aptekarskiej, a przez ześrodkowanie życia zawodowego,
naukowego i towarzyskiego farmaceutów ma być spełnieniem życzeń
wszystkich kolegów, a przede wszystkim kolegów z prowincji”. Planowano,
aby posiadane już środki „ulokować […] w jakiejś nieruchomości, która by
jednocześnie przynosiła dochód. W tym kierunku komitet założycieli uczynił
już pewne starania, usiłując wynaleźć odpowiedni do kupna obiekt”. Walne
Zebranie wybrało także władze Towarzystwa. Prezesem został magister Tadeusz Oświęcimski, właściciel krakowskiej apteki Pod Złotym Słoniem przy
ul. Grodzkiej 17. Wiceprezesami byli wspomniana magister Zofia Radwańska
oraz Józef Kunze, dzierżawca apteki Konwentu Braci Miłosierdzia w Kalwarii
Zebrzydowskiej. Sekretarzem obrano także wymienionego już wyżej Józefa
Jancsinę, jego zaś zastępcą – Teofila Majkuta, właściciela Apteki przy Parku
Krakowskim. Skarbnikiem był Salomon Finder, a zastępcą skarbnika – Marian Trzop.
Jednym z owoców Walnego Zebrania było pojawienie się na łamach
prasy farmaceutycznej apeli nawołujących do przekazywania datków na rzecz
budowy Domu Farmaceutów. W „Wiadomościach Farmaceutycznych”, pod
nagłówkiem „Kącik Towarzystwa Domu Farmaceutów w Krakowie”, przez
cały 1938 rok można było przeczytać pełną wykrzykników odezwę: „Budujemy dom!! Dom farmaceutów jednoczy wszystkich nas! Wszyscy powinni
być członkami Towarzystwa Domu Farmaceutów! Członek zwyczajny płaci
tylko 1 zł rocznie, wspierający wielokrotność jednego zł. Cegiełka 25 zł!!”.
Z apeli można było się także dowiedzieć, że władze Towarzystwa urzędowały
od 18.00 do 19.00 przy ul. Batorego 5/2. Sprzedaż 25-złotowych cegiełek zaplanowano w bardzo wyszukany sposób. W lutym 1938 roku Zarząd Towarzystwa zachęcał potencjalnych ofiarodawców tajemniczą „miłą artystyczną
46

Farmacja Krakowska 4 / 2015

Organizacje aptekarskie
pamiątką”, w marcu tegoż roku ujawniając, że chodzi tu o „wizerunek własnej cegiełki”. Jej wzór zaprezentowano w jednym z kwietniowych numerów
„Wiadomości Farmaceutycznych” (patrz ilustracja).

Wzór cegiełki opublikowany w „Wiadomościach Farmaceutycznych” nr 16/1938
(z 17 kwietnia 1938 roku)

Równocześnie intensywnie pracował Zarząd Towarzystwa. W „Wiadomościach Farmaceutycznych” z 20 lutego 1938 roku informowano, że
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„Zarząd Towarzystwa odbył w ciągu grudnia z.r. i stycznia br. 4 posiedzenia,
na których rozpatrywano różne możliwości szybkiego zrealizowania celów Towarzystwa”. Dyskutowano nadal, czy łatwiej będzie zakupić działkę
i wybudować na niej dom, czy też zakupić już istniejący budynek: „nabycie
parceli w obrębie miasta wydaje się na razie trudnym do przeprowadzenia ze
względu na szczupły fundusz, jakim Tow. rozporządza oraz warunek szybkiego zabudowania parceli, stawiany przez Zarząd Miasta. Z nieruchomości,
które by można nabyć, jedna tylko w obrębie starego miasta nadawałaby się
do dyskusji”. Jak podkreślano „cena jej wprawdzie wynosi około 70 tysięcy zł,
jednak duże obdłużenie długoterminową pożyczką Miejskiej Kasy Oszczędn.
pozwalałoby na nabycie jej. Niestety obiekt ten został przez rzeczoznawcę
zdyskwalifikowany. Obecnie rozpatruje się inne oferty na podobnych warunkach”. Zarząd informował ponadto, że „rozesłano ponownie odezwę do
wszystkich kolegów w obrębie województwa krak. oraz do tych, którzy są
związani z Krakowem węzłami pochodzenia, studiów czy dawnych warsztatów pracy”. Podkreślano ponadto, że „zgłoszenia na członków i deklaracje
cegiełek napływają dość licznie”.
Jakie były dalsze losy Towarzystwa – niestety nie wiemy. Można przypuszczać, że począwszy od 1938, a szczególnie 1939 roku, aktywność Towarzystwa, podobnie jak wielu innych instytucji zawodowych, znacznie osłabła
na skutek wydarzeń politycznych. W prasie farmaceutycznej ukazywały się
wyłącznie apele o datki na cele Towarzystwa. Żadnych obszerniejszych informacji po lutym 1938 roku nie przekazano. W „Kąciku Towarzystwa Domu
Farmaceutów w Krakowie” od kwietnia 1939 roku ukazywały się odezwy
następującej treści: „Zapomniałeś wpisać się na członka Towarzystwa Domu
Farmaceutów w Krakowie? Uczyń to przed walnym zebraniem”. Niestety
protokołu z tegoż walnego zebrania „Wiadomości Farmaceutyczne” nie zamieściły. Nie wiemy nawet, czy się ono odbyło…
Towarzystwo Domu Farmaceutów w Krakowie było jedną z niezliczonych polskich instytucji, których działalność przerwał wybuch II wojny
światowej i którym zrealizowanie szczytnych celów uniemożliwiła blisko sześcioletnia okupacja hitlerowska. Z kolei w rzeczywistości, z którą działaczom
zawodowym przyszło się zmierzyć w 1945 roku, aktywność towarzystw zawodowych uniemożliwiały władze państwowe. Niezrealizowana idea Domu
Farmaceutów pozostaje jednak pięknym przykładem tego, jak podzielone
środowisko aptekarskie potrafiło się zjednoczyć w słusznym celu.
Piśmiennictwo u autora.
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Dietetyka – wybrane
zagadnienia, cz. XI
Żywienie w chorobie migrenowej
W poprzednich odcinkach cyklu „Dietetyka – wybrane zagadnienia”
zostało omówionych wiele diet. Część z nich polegała na jednej prostej modyfikacji, np. zwiększeniu podaży wybranego składnika. W diecie stosowanej
w zaparciach był to błonnik pokarmowy. Najczęstsze były diety, w których
równocześnie zwiększano podaż jednego składnika i zmniejszano drugiego.
I tak w dietoterapii nadciśnienia tętniczego krwi ograniczaliśmy podaż sodu,
zwiększając równocześnie podaż potasu, wapnia i magnezu. Dużo poznanych
diet miało charakter leczniczy – przykładem jest choćby podaż błonnika
w zaparciach. Inne z kolei były dietami stosowanymi zapobiegawczo. Także
tutaj można wymienić modyfikację podaży błonnika, tyle że w zapobieganiu
chorobie nowotworowej jelita grubego. W przypadku migreny stosowana
dieta ma przede wszystkim charakter eliminacyjny i zapobiegawczy.

Zapobieganie migrenowym bólom głowy
Nasza wiedza na temat czynników wywołujących ataki migreny jest
z roku na rok coraz większa. Wiadomo, że występowanie bólów migrenowych
może być związane z funkcjonowaniem gospodarki hormonalnej człowieka,
a zatem okresem dojrzewania, czasem menstruacji i menopauzy. Na wystąpienie napadu migreny mogą mieć wpływ skrócony lub wydłużony czas snu,
a także czynniki psychiczne, takie jak stres, gniew, lęk, a nawet następujący po
nich stan odprężenia. Napad taki mogą również wyzwolić zmiany ciśnienia
atmosferycznego, kontakt z silnymi zapachami, hałas, bodźce wzrokowe. Za
czynniki, które decydują o napadzie bólu migrenowego, uznaje się ponadto
związki chemiczne pochodzące ze środków spożywczych. Jedną z takich grup
stanowią aminy, stale obecne w organizmie człowieka, bez względu na rodzaj
diety. Niektóre z nich odgrywają rolę przekaźników w układzie nerwowym,
inne stymulują odpowiedź immunologiczną w procesach zapalnych. I tak
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źródłem dopaminy mogą być np. orzechy arachidowe, groch, bób oraz soja.
Tyramina powstaje głównie w procesie dojrzewania produktów spożywczych,
takich jak sery żółte, jogurty, maślanki, zakwasy, suszone i konserwowane
mięso czy ryby. Bogatym źródłem histaminy są ryby zimnolubne: łosoś i tuńczyk. Fenyloetyloamina obecna jest z kolei w czekoladzie, oktopamina zaś
i synefryna znajdują się w dużych ilościach w owocach cytrusowych (cytryny,
grejpfruty, pomarańcze, limonki). Pomidory i ananasy są źródłem tryptaminy.
Środkami spożywczymi mogącymi wywołać atak migreny są alkohole.
Dotyczy to nie tylko win i piw, ale także mocnych alkoholi, głównie zaś nalewek ziołowych, kolorowych i aromatyzowanych wódek. Atak migreny, bądź
jego zaostrzenie, mogą spowodować również środki polepszające, słodziki,
konserwanty i zanieczyszczenia żywości, m.in. glutaminian sodu, azotyny
i azotany, sztuczne substancje słodzące, siarczyny oraz związki fenolowe
(np. kwercetyna i kwas galusowy), obecne w herbacie, kawie i niektórych
owocach. Do kolejnych czynników predysponujących do wystąpienia migreny zalicza się tłuste pokarmy smażone i ciężkostrawne, sól kuchenną zawartą
w pokarmach wysokoprzetworzonych (konserwy mięsne i rybne, kiełbasy)
oraz ostre przyprawy. Jest też prawdopodobne, że atak migreny może być
związany z indywidualną nadwrażliwością na mykotoksyny, np. na patulinę,
która trafia do organizmu przy spożywaniu owoców z uszkodzoną skórką
i dotkniętych pleśnią. Istnieje także pogląd o wpływie kofeiny na wystąpienie
migreny. Sytuacja ta może dotyczyć zarówno podania tej substancji, jak i jej
odstawienia po okresie regularnego stosowania. Zatem takie produkty, jak
kawa, herbata, czekolada, yerba mate czy napoje energetyczne, powinny być
wykluczone z diety osób, u których pojawiają się ataki migrenowe.
Ponadto istnieje wiele zależności pomiędzy sposobem odżywania się
a występowaniem ataków migrenowych. Migreny pojawiają się np. częściej
u osób, które omijają posiłki lub są odwodnione. U wielu pacjentów obserwuje się wywołanie migreny w sytuacji, gdy spożyją więcej niż jeden z pokarmów
uważanych za nieodpowiednie dla osób z migreną, np. osoba chora spożywa
bez żadnych problemów osobno ser żółty i szynkę, natomiast gdy zje te dwa
produkty jednocześnie lub w krótkim odstępie czasu, przypłaca to nagłym
atakiem bólów migrenowych. Ważna jest też ilość spożytego pokarmu: czasem atak występuje już przy niewielkich ilościach jednego pokarmu, podczas
gdy nie występuje po przyjęciu takiej samej ilości innego. Do ataku migreny
może dojść również na skutek spożycia pokarmów zimnych lub gorących.
Jak wynika z powyższych akapitów, czynników żywieniowych wywołujących napad migrenowy może być bardzo wiele. Dlatego właśnie pacjentom
zaleca się prowadzenie dzienniczka, w którym zapisywane są godziny i rodzaj
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spożytych pokarmów, a także godzina wystąpienia ataku migreny. Napad
taki można wówczas łatwo połączyć z konkretnym produktem spożywczym
i oszacować, po jakim czasie od spożycia atak występuje. Kilkukrotnie powtarzająca się obserwacja dotycząca tego samego produktu staje się przesłanką
do wyłączenia go z codziennej diety. Wszyscy pracujący za pierwszym stołem
aptekarze doskonale wiedzą, jak wielu naszych pacjentów trapią migrenowe
bóle głowy. Poza ekspediowaniem leków przeciwbólowych powinniśmy im
przekazywać podstawowe choćby informacje na temat przedstawionych
w tym artykule zależności żywieniowych. Wskazane byłoby także zalecanie
pacjentom prowadzenia wspomnianego wyżej dzienniczka.

Dieta zapobiegawcza
Poza eliminacją czynników mogących wyzwalać napad migreny dieta
wskazana dla osób z częstymi bólami migrenowymi powinna się opierać na
potrawach lekkostrawnych, niewywołujących wzdęć i uczucia nudności oraz
pokarmach niskotłuszczowych, które zawierają jednak nienasycone kwasy
tłuszczowe. Dozwolone jest spożywanie chleba produkowanego przemysłowo, nie zaleca się natomiast wypieków drożdżowych, zwłaszcza bezpośrednio
po wyciągnięciu z piekarnika. Wskazane jest spożywanie ryżu, kaszy gryczanej, makaronów, serów białych oraz mleka. Dopuszczalne są jaja oraz mięso
kurczaka i indyka, jednak zaleca się wykorzystywać ich mniej tłuste części,
np. piersi. Z ryb poleca się gatunki ciepłolubne, takie jak sum czy halibut,
z warzyw – marchew, pietruszkę, ziemniaki. Sugerowane jest gruntowne
ograniczenie spożycia soli. Posiłki powinny być jedzone często i regularnie,
ale być małe objętościowo.
Od stosunkowo niedawna wskazuje się na wyniki badań dotyczących
wpływu obniżonego poziomu magnezu we krwi na występowanie napadu
migreny. W ślad za tym uważa się, że bólom migrenowym powinna zapobiegać suplementacja preparatami o powolnym uwalnianiu magnezu. Szereg autorów wyraża jednak przekonanie, że brak na to niepodważalnych dowodów.
Podobna sytuacja dotyczy witaminy B2, która – jak wykazano – zmniejsza
częstość i ogranicza czas trwania napadu migrenowego. Polecane jest również wzbogacanie diety w kwasy omega-3 lub stosowanie zawierających je
suplementów, ponieważ stwierdzono, że kwasy te ograniczają częstość występowania oraz stopień nasilenia bólu migrenowego.
Piśmiennictwo u autora.

 . . M B
Farmacja Krakowska 4 / 2015

51

Przed 75 laty polska prasa farmaceutyczna pisała...
Izba Aptekarska. Zarządzenie Nr 7. Zabraniam w aptekach i oknach
wystawowych aptek wystawiać, względnie wywieszać adresy poszczególnych
lekarzy, lekarzy dentystów i innych zawodów. Apteka służy tylko dla cierpiącej ludności, zaopatrując ją w lekarstwa, a nie jest instytucją reklamową.
„W A”     .

Niemiecka apteka w Warszawie. Celem zapewnienia dostawy leków
obywatelom niemieckim i przynależnym do narodu niemieckiego, zamieniono aptekę Dra Wendy na Krakowskim Przedmieściu, która już od lutego b.r.
posiadała niemieckie lekarstwa, na Aptekę Niemiecką dystryktu warszawskiego. Kierownikiem tej apteki jest radca farmacji Dr Sydow.
Czytanie „Wiadomości Aptekarskich”. Kierownik apteki winien umożliwić czytanie „Wiadomości Aptekarskich” wszystkim współpracownikom
apteki. Przeczytanie potwierdza tak kierownik, jak i współpracownicy własnoręcznym podpisem. Apteki winny przechowywać „Wiadomości Aptekarskie”, i to w porządku kolejnym.
Izba Aptekarska. Zarządzenie Nr 8. Od dnia dzisiejszego zabraniam
zmiany posad w poszczególnych aptekach. Wyjątek mogą stanowić wypadki
szczególnie ważne po uprzednim zezwoleniu Oddziału Izby Aptekarskiej
w danym dystrykcie.
„W A”     .

Zakaz sprzedawania pojedyńczych tabletek zarejestrowanych. Niniejszem zakazuje się aptekom oddawanie w odręcznej sprzedaży pojedyńczych
tabletek z oryginalnych opakowań. Do dnia 1 lutego 1941 r. należy wszystkie
tabletki z obecnie rozpoczętych opakowań wysprzedać, przyczem ceny za poszczególne tabletki należy obliczać odpowiednio do cen za najmniejsze opakowanie, np. 6 tabletek (najmniejsze opakowanie) kosztuje 0,90 zł, 1 tabletka
tym samym kosztuje 0,15 zł.
U schyłku roku 1940. Rok 1940 […] przyniósł aptekarzom Generalnego
Gubernatorstwa, jako najważniejszą zdobycz, Izbę Aptekarską, do której włączono poraz pierwszy wszystkich aptekarzy zajętego terenu. Przyniósł także
[…] „Wiadomości Aptekarskie”, które jako organ fachowy Izby Aptekarskiej,
służą nietylko do publikowania urzędowych obwieszczeń i zarządzeń, lecz
również przynoszą i dalej przynosić będą naukowe artykuły i referaty, pogłębiające wiedzę aptekarzy.
„W A”     .
O  . . M B
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Z dawnej apteki
Fruct. Colocynth. ppt. (Fructus Colocynthidis praeparatis) – owoce kolokwinty, syn.
burzanka, gorzkie jabłko. Surowiec pochodzi
z ogórka burzanki – Cucumis colocynthis L.,
rośliny rosnącej w północnej Afryce i Azji
Mniejszej. Środek silnie przeczyszczający,
żółciopędny, przeciwrobaczy, moczopędny,
wzmagający perystaltykę jelit i pobudzający
wydzielanie soków trawiennych.

Rhiz. Filicis pulv. (Rhizoma Filicis pulvis) –
kłącze nerecznicy samczej sproszkowane. Surowiec otrzymywano z nerecznicy samczej –
Dryopteris filix-mas (L.) Schott., popularnie
występującej paproci. Jest silnie toksyczny.
Wyciągi eterowe z kłączy paproci stosowano
jako środek przeciwko tasiemcom, a odwar
jako lek przeciwbólowy polecany w gośćcu
i na trudno gojące się rany.

Naczynia apteczne – puszki drewniane, toczone, XVIII wiek (?). Zbiory Muzeum Farmacji UJ CM (dar Apteki Społecznej nr 66 w Toruniu przy Rynku
Nowomiejskim 13, przekazany w 1959 roku, nr inw. 4462).
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